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Bab IV Hasil dan Pembahasan 

 

 

 

IV.1 Pengecekan Data Dengan TEQC 

 

Pengecekan kualitas data penelitian menggunakan aplikasi TEQC (Translating, 

Editing and Quality Check) yang berjalan di sistem operasi Windows dan menggunakan 

bantuan Command Prompt saat menjalankannya. TEQC berfungsi untuk melihat kualitas 

data observasi dengan terlebih dahulu mengkonversi data mentah ke bentuk rinex file. 

Indikasi baik buruknya ditunjukkan dengan nilai moving average MP1 dan MP2 yang 

menunjukkan efek multipath saat pengukuran berlangsung. Semakin kecil nilai moving 

average sebuah data, semakin baik pula kualitas data pengukuran tersebut. Berikut 

tampilan kualitas data titik tg012300.15o 

 

Gambar IV-1 Cek kualitas data 
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Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas data pengamatan adalah efek dari multipath. 

TEQC menyediakan informasi tentang besaran nilai moving average dari multipath untuk 

sinyal L1 (MP1) dan moving average dari multipath untuk sinyal L2 (MP2). 

Tabel IV-1 Hasil uji statik kualitas data pengamatan 

Id_Pilar Mp1 Mp2 

TTG-0365 0,73382 0,88689 

TTG-0360 0,47329 0,60342 

TTG-0346 0,49482 0,63197 

TTG-0394 0,84091 0,85763 

TTG-0402 0,47423 0,52975 

TTG-0421 0,51181 0,56524 

TTG-0435 0,36027 0,43164 

TTG-0688 0,53803 0,61473 

TTG-0667 0,90630 0,99302 

TTG-0648 0,61749 0,63419 

TTG-0655 0,92353 1,01659 

TTG-0MMJ 1,04291 1,57384 

Tabel IV-1 menunjukkan nilai MP1 dan MP2 untuk setiap doy dari masing-

masing titik observasi. Efek multipath diklasifikasikan baik apabila mempunyai nilai 

kurang dari 0,5 m (Panuntun, 2012). Berdasarlan pengecekan data dengan TEQC, Pada 

kualitas data MP1 hanya 4 titik yang bisa dikatakan cukup baik, yaitu titik TTG-0360, 

TTG-0346, TTG-0402 dan TTG 0435. Sedangkan pada kualitas data MP2, hanya satu titik 

yang nilainya dibawah 0,5 m, yaitu TTG-0435. Sehingga titik dengan kualitas data MP1 

dan MP2 terbaik dan memenuhi standar kurang dari 0,5 m yakni TTG-0435 yang terletak 

di area Bandar Udara Tampa Padang, Mamuju, dimana lokasi titik ini juga cukup baik dan 

cuaca yang mendukung saat pengambilan data sehingga memiliki kualitas data terbaik dari 

titik lain nya. Kualitas data yang kurang baik ini dipengaruhi beberapa faktor yang terjadi 

di lapangan, seperti hujan, lingkungan sekitar titik pengamatan yang banyak terhalang 

bangunan dan pepohonan serta faktor alat yang cukup memberikan pengaruh juga. Titik 

pengamatan yang memiliki nilai MP1 dan MP2 terbesar adalah TTG-0MMJ, hal ini 

dikarnakan disekitar titik ini terdapat gedung-gedung (gudang pelabuhan) dan tower air 

yang mengakibatkan banyak efek multipath. 
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Tabel IV-2 Survei pendahuluan saat sebelum dilakukan pengukuran 

id_Pilar Nama Setempat Kota/Kab Keterangan 

TTG-0365 Masjid Nurul Huda Mamasa Baik,Clear 80%, tebang pohon 

TTG-0360 Sumarorong Mamasa Baik dan Sangat Clear 98% 

TTG-0346 SDN 065 / SDN 001 Polewali Polewali Mandar Baik dan Clear 97% 

TTG-0394 Lapeo Polewali Mandar Baik, Clear 85%, harus papas pohon 

TTG-0402 Kantor Camat Pamboang Majene Baik dan Clear 100% 

TTG-0421 Lap. Bola Tapalang Mamuju Baik dan Clear 100% 

TTG-0435 Bandar Udara Tampa Padang Mamuju Baik dan Clear 100% 

TTG-0688 Dusun Taba Kab. Mamuju Utara Baik, clear 90%, tebang pohon jambu 

TTG-0667 Dapurang Kab. Mamuju Utara Baik, Clear 93%, bukan TTG tapi pilar JKH 

TTG-0648 Dusun Tritunggal Mamuju Tengah Baik, Clear 88%, tebang pohon kelengkeng 

TTG-0655 SD Inpres Tabolang Mamuju Tengah Baik, clear 89%, tertimbun tanah 

TTG-0MMJ Pelabuhan Mamuju Mamuju Baik, clear 75%, ada tower air disisi timur pilar 

Pada Tabel IV-2 menunjukan keterangan mengenai kondisi sebelum melakukan 

pengamatan GPS disetiap pilar atau titik pengamatan saat melakukan survei pendahuluan, 

sehingga terlihat jelas bahwa TTG-0MMJ hanya memiliki tingkat clear area sebesar 75 %, 

dikarnakan ada tower air di bagian timur dari pilar tersebut dan telah dibangun gudang 

pelabuhan di sekitar pilar. Sedangkan pada TTG-0435 yang memiliki MP1 dan MP2 

terbaik memiliki clear area sebesar 100 %, sehingga kualitas data yang diperoleh juga 

menjadi yang terbaik dari pada titik lain nya.  

 

IV.2 Pengolahan GAMIT 

 

Hasil dari pengolahan GAMIT menghasilkan beberapa file keluaran diantaranya 

h-files, q-files dan sh_gamit.summary yang memuat prefit dan postfit nrms beserta phase 

ambhiguities. Pada masing – masing file tersebut berisi hasil pengolahan yang 

menunjukkan kualitas data hasil pengolahan yang berisi nilai postfit dan prefit loosely 

constraint baik bias fixed maupun bias free dan itu semua tertera secara ringkas di 

summary file. Nilai postfit dan prefit paling baik mendekati 0,2 dan tidak melebihi 0,5 

untuk memastikan bahwa tidak ada cycle slips yang cukup berarti. Nilai postfit dan prefit 

tidak memiliki satuan. Nilai ini nantinya digunakan sebagai cek kualitas data hasil 

hitungan.  
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Nilai Wide Line dan Narrow Line secara rata – rata dikatakan baik jika WL >90% 

dan NL >80%. Nilai WL yang kurang dari kriteria menunjukkan adanya noise pada 

pseudorange dan NL<80% menunjukkan adanya kesalahan ukuran dan konfigurasi 

jaringan, kesalahan orbit, koordinat apriori atau kondisi buruk atmosfer. Dengan demikian 

hasil pengolahan tersebut dapat diterima untuk selanjutnya digunakan dalam proses 

pengolahan menggunakan GLOBK. 

Tabel IV-3 Summary file ITRF 2008 

Id_Pilar Sh_gamit.Summary 

(NRMS) 

Phase Ambuigatas 

 Prefit Postfit WL (%) NL (%) 

TTG-0365 0,16561 0,20188 96,40 90,00 

TTG-0360 0,15605 0,19084 93,85 85,10 

TTG-0346 0,13792 0,19454 91,80 81,05 

TTG-0394 0,13224 0,19304 90,05 79,15 

TTG-0402 0,12368 0,18482 93,55 84,00 

TTG-0421 0,12226 0,18501 92,25 83,50 

TTG-0435 0,12484 0,18950 92,15 84,40 

TTG-0688 0,14526 0,19255 93,45 87,50 

TTG-0667 0,24070 0,18947 92,50 84,85 

TTG-0648 0,11939 0,18828 94,60 89,00 

TTG-0655 0,14546 0,19335 91,65 83,45 

TTG-0MMJ 0,11467 0,19697 91,90 81,00 

 

Tabel IV-4 Summary file ITRF 2000 

Id_Pilar 
Sh_gamit.Summary 

(NRMS) 
Phase Ambuigatas 

 Prefit Postfit WL (%) NL (%) 

TTG-0365 0,17703 0,20225 96,65 90,00 

TTG-0360 0,15466 0,19094 93,85 85,10 

TTG-0346 0,14055 0,19504 91,40 80,80 

TTG-0394 0,14348 0,19347 93,40 84,25 

TTG-0402 0,12499 0,18555 93,55 83,35 

TTG-0421 0,12132 0,18524 90,60 77,65 

TTG-0435 0,12534 0,18968 92,15 83,65 

TTG-0688 0,14589 0,19282 93,65 87,45 

TTG-0667 0,14985 0,18939 92,30 85,00 

TTG-0648 0,12057 0,18821 94,40 89,00 

TTG-0655 0,14571 0,19343 91,25 82,65 

TTG-0MMJ 0,11487 0,19687 91,50 81,00 
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Pada tabel IV-3 Nilai rata-rata posfit nrms dan prefit nrms  keseluruhan 

menunjukan nilai rata-rata postfit dan prefit sudah masuk kriteria yang baik karna nilai 

tersebut mendekati 0,2, walaupun nilai postfit terbesar adalah 0.20188 pada titik TTG-0365 

tapi nilai ini masih baik karna tidak melebihi 0,5. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak 

ada nilai yang salah dari parameter orbit dan koordinat stasiun pengamat. Sedangkan pada 

jenis wade lane (WL) dan narrow lane (NL), hanya TTG-0394 yang memliki nilai narrow 

lane (NL) dibawah 80%, NL dikatakan baik apabila NL >80%. Hal ini mengidikasikan 

bahwa pada TTG-0394 masih ada kesalahan pada ukuran, konfigurasi jaringan, kualitas 

orbit, koordinat apriori, atau kondisi atmosfer. 

Tabel IV-4 menunjukan posfit nrms dan prefit nrms yang menggunakan kerangka 

referensi ITRF 2000, Nilai rata-rata posfit nrms dan prefit nrms  keseluruhan menunjukan 

nilai rata-rata postfit dan prefit sudah masuk kriteria yang baik karna tidak ada nilai yang 

melebihi 0.5. Nilai ambiguitas fase terbesar pada jenis wade lane (WL) adalah  96,65%, 

sedangkan nilai ambiguitas fase terkecilnya adalah 90,6%. Hal tersebut mengindikasikan 

wade lane (WL) sudah masuk kriteria baik karna nilai WL >90%. Nilai ambiguitas fase 

terbesar untuk jenis narrow lane (NL) adalah 90,0%, sedangkan nilai terkecilnya adalah 

77,65%. Pada TTG-0421 nilai NL <80%, Hal tersebut mengindikasikan bahwa pada TTG-

0421 masih ada kesalahan pada ukuran, konfigurasi jaringan, kualitas orbit, koordinat 

apriori, atau kondisi atmosfer. Secara keseluruhan hasil output yang telah diperoleh dari 

pengolahan GAMIT dapat digunakan untuk proses lanjutan, karena hasil pengolahan 

tersebut masih memenuhi syarat hasil pengolahan GAMIT. 

Tabel IV-5 fract pada nilai qfile ITRF 2000 

Id_Pilar  
Fract 

 
Geoc lat Geoc long Radius 

TTG-0365 -17,05 5,30 -4,10 

TTG-0360 2,80 2,80 -3,30 

TTG-0346 -9,25 0,55 -6,05 

TTG-0394 -9,70 0,15 -3,80 

TTG-0402 2,70 2,80 -5,10 

TTG-0421 3,05 3,00 -5,10 

TTG-0435 2,95 2,85 -5,30 

TTG-0688 3,95 2,75 -4,40 

TTG-0667 2,30 0,90 -2,10 

TTG-0648 2,50 1,85 -3,15 

TTG-0655 3,40 6,40 -4,45 

TTG-0MMJ 2,05 4,55 -3,85 
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Tabel IV-6 Nilai fract pada qfile ITRF 2008 

Id_Pilar  
Fract 

 
Geoc lat Geoc long Radius 

TTG-0365 7,65 2,70 -2,65 

TTG-0360 3,05 2,50 -3,35 

TTG-0346 9,70 6,40 -6,10 

TTG-0394 1,45 2,00 -3,50 

TTG-0402 3,05 2,55 -5,15 

TTG-0421 3,70 2,60 -3,90 

TTG-0435 3,30 2,35 -5,35 

TTG-0688 4,00 2,05 -4,05 

TTG-0667 2,65 0,60 -2,25 

TTG-0648 2,85 1,50 -3,25 

TTG-0655 3,45 5,95 -4,55 

TTG-0MMJ 2,50 4,90 -3,95 

 Pada Tabel IV-5 menunjukan nilai fract pada qfile yang menggunakan ITRF 2000, 

dari nilai tersebut dapat diketahui bahwa semua hasil hitungan GAMIT pada qfile sudah 

memasuki kriteria yang baik dan dapat di gunakan pada pengolahan menggunakan 

GLOBK, nilai fract dikatakan baik apabila fract < 10. 

 Tabel IV-6 menunjukan nilai fract pada qfile yang menggunakan ITRF 2008, dari 

nilai tersebut dapat diketahui bahwa semua hasil hitungan GAMIT pada qfile sudah 

memasuki kriteria yang baik dan dapat di gunakan pada pengolahan menggunakan 

GLOBK, walaupun pada TTG-0365 mempunyai nilai sebesar 7,65, namun hasil ini masih 

dalam kriteria baik karna nilai fract  < 10. nilai fract dikatakan baik apabila fract < 10. 

 

IV.3 Pengolahan GLRED/GLOBK 

 

Hasil pengolahan pada GLOBK merupakan proses untuk mendapatkan nilai 

koordinat. Hasil yang diperoleh dapat dilihat pada file dengan ekstensi *.org yang 

berisikan koordinat beserta simpangan bakunya. dalam file yang berekstensi *org ini akan 

ditampilkan solusi koordinat harian sesuai nama file. Pada penelitian ini, hasil koordinat 

pengolahan GLOBK terbagi menjadi 2, yaitu penentuan posisi secara sistem referensi tetap 

atau DGN-95 menggunakan ITRF 2000 dan hasil penentuan posisi secara SRGI 2013 yang 

menggunkan ITRF 2008. 
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IV.3.1 Hasil Koordinat Menggunakan ITRF 2000 

 

Berikut ini adalah hasil dari pengolahan GLOBK menggunakan kerangka referensi 

ITRF 2000 yang ditampilkan dalam koordinat kartesian 3D : 

Tabel IV-7 Koordinat kartesian 3D ITRF 2000 

Id_pilar X Y Z Std e Std n Std h 

TTG-0365 -3118023,15040 5555123,40424 -334210,64547 0,00721 0,01115 0,00298 

TTG-0360 -3118140,95359 5554170,55154 -347110,06916 0,00513 0,00799 0,00245 

TTG-0346 -3120650,04527 5549583,50886 -379607,85095 0,00547 0,00893 0,00243 

TTG-0394 -3099263,62355 5561142,61568 -385534,79612 0,00768 0,01198 0,00340 

TTG-0402 -3076507,18921 5573736,54159 -385888,80266 0,00553 0,00891 0,00269 

TTG-0421 -3075296,18756 5578834,23195 -316046,40482 0,00563 0,00866 0,00248 

TTG-0435 -3091941,02168 5571254,52515 -286156,17966 0,00400 0,00618 0,00206 

TTG-0688 -3141744,55251 5549733,56740 -106343,96105 0,00583 0,00858 0,00239 

TTG-0667 -3124228,68880 5557271,42355 -192723,84914 0,00858 0,01360 0,00344 

TTG-0648 -3108919,15378 5563718,62694 -247037,59075 0,00612 0,00960 0,00272 

TTG-0655 -3122654,86451 5556948,64116 -225172,80355 0,00725 0,01287 0,00298 

TTG-0MMJ -3078549,56706 5578206,61835 -294874,32456 0,01070 0,01849 0,00432 

 

Pada tabel IV-7 menunjukkan koordinat kartesian 3D menggunakan ITRF 2000 

dengan simpangan baku terbaik dan nilai ketelitian tertinggi adalah TTG-0435 memiliki 

simpangan baku pada komponen X sebesar =  0,00400, untuk Y sebesar = 0,00618 dan 

untuk Z sebesar = 0,00206. faktor yang membuat TTG-0435 memiliki ketelitian tertinggi 

karna dalam pengecekan kualitas data menggunakan TEQC, titik TTG-0435 juga memiliki 

kualitas data yang baik, untuk MP1 = 0,360274 dan MP2 = 0,431636. Faktor lainnya 

adalah TTG-0435 terletak dibandar udara Tampa Padang, Mamuju, yang disekitar titik 

TTG-0435 tidak memiliki gedung-gedung dan pepohonan yang dapat menyebabkan efek 

multipath. 

Sedangkan nilai ketelitian terendah adalah TTG-0MMJ, memiliki simpangan baku 

pada komponen X sebesar =  0,01070, untuk Y sebesar = 0,01849 dan untuk Z sebesar = 

0,00432. faktor yang menyebabkan TTG-0MMJ mempunyai ketelitian yang rendah 

dikarnakan ada tower air di bagian timur dari pilar tersebut dan telah dibangun gudang 

pelabuhan di sekitar pilar. 
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IV.3.2 Hasil Koordinat Menggunakan ITRF 2008 

 

Berikut ini adalah hasil dari pengolahan GLOBK menggunakan kerangka referensi 

ITRF 2000 yang ditampilkan dalam koordinat kartesian 3D : 

Tabel IV-8 Koordinat kartesian 3D ITRF 2008 

Id_Pilar X Y Z Std e Std n Std h 

TTG-0365 -3118023,15050 5555123,40432 -334210,64545 0,00721 0,01115 0,00298 

TTG-0360 -3118140,95361 5554170,55150 -347110,06914 0,00512 0,00798 0,00245 

TTG-0346 -3120650,04548 5549583,50900 -379607,85119 0,00544 0,00888 0,00243 

TTG-0394 -3099263,62356 5561142,61569 -385534,79611 0,00770 0,01201 0,00340 

TTG-0402 -3076507,18921 5573736,54158 -385888,80271 0,00553 0,00891 0,00270 

TTG-0421 -3075296,18863 5578834,23325 -316046,40424 0,00667 0,01045 0,00289 

TTG-0435 -3091941,02123 5571254,52490 -286156,17955 0,00398 0,00616 0,00206 

TTG-0688 -3141744,55228 5549733,56722 -106343,96104 0,00581 0,00855 0,00239 

TTG-0667 -3124228,68826 5557271,42294 -192723,84935 0,00856 0,01357 0,00343 

TTG-0648 -3108919,15370 5563718,62667 -247037,59070 0,00611 0,00959 0,00272 

TTG-0655 -3122654,86530 5556948,64241 -225172,80413 0,00719 0,01274 0,00295 

TTG-0MMJ -3078549,56660 5578206,61795 -294874,32408 0,01073 0,01853 0,00432 

 

Pada tabel IV-8 menunjukkan koordinat kartesian 3D menggunakan ITRF 2008 

dengan nilai ketelitian tertinggi adalah TTG-0435 memiliki simpangan baku pada 

komponen X sebesar =  0,00398, untuk Y sebesar = 0,00616 dan untuk Z sebesar = 

0,00206. faktor yang membuat TTG-0435 memiliki ketelitian tertinggi karna dalam 

pengecekan kualitas data menggunakan TEQC, titik TTG-0435 juga memiliki kualitas data 

yang baik, untuk MP1 = 0,360274 dan MP2 = 0,431636. Faktor lainnya adalah TTG-0435 

terletak dibandar udara Tampa Padang, Mamuju, yang disekitar titik TTG-0435 tidak 

memiliki gedung-gedung dan pepohonan yang dapat menyebabkan efek multipath. 

Sedangkan nilai ketelitian terendah adalah TTG-0MMJ, memiliki simpangan baku 

pada komponen X sebesar =  0,01073, untuk Y sebesar = 0,01853 dan untuk Z sebesar = 

0,00432. faktor yang menyebabkan TTG-0MMJ mempunyai ketelitian yang rendah 

dikarnakan ada tower air di bagian timur dari pilar tersebut dan telah dibangun gudang 

pelabuhan di sekitar pilar. 
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IV.3.3 Perbandingan koordinat ITRF 2000 dan ITRF 2008 

 

Dari hasil pengolahan menggunakan ITRF 2000 dan ITRF 2008 mendapatkan 

perbedaan koordinat sebagai berikut : 

Tabel IV-9 Perbandingan koordinat ITRF 2000 dengan ITRF 2008 

Id_Pilar 
X 

(mm) 

Y 

(mm) 

Z 

(mm) 

Std e 

(mm) 

Std n 

(mm) 

Std h 

(mm) 

TTG-0365 0,1 0,08 0,02 0 0 0 

TTG-0360 0,2 0,04 0,02 0,01 0,01 0 

TTG-0346 0,21 0,14 0,24 0,03 0,05 0 

TTG-0394 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 0 

TTG-0402 0 0,01 0,05 0 0 0,01 

TTG-0421 1,07 1,3 0,58 1,04 1,79 0,41 

TTG-0435 0,45 0,25 0,11 0,02 0,02 0 

TTG-0688 0,23 0,18 0,01 0,02 0,03 0 

TTG-0667 0,54 0,61 0,21 0,02 0,03 0,01 

TTG-0648 0,08 0,27 0,05 0,01 0,01 0 

TTG-0655 0,79 1,25 0,58 0,06 0,13 0,03 

TTG-0MMJ 0,46 0,4 0,48 0,03 0,04 0 

 

Dari Tabel IV-9 dapat dilihat perbandingan hasil pengolahan GLOBK 

menggunakan ITRF 2000 dan ITRF 2008, berdasarkan hasil perbandingan tersebut 

menjelaskan perbedaan dari koordinat menggunakan ITRF 2000 tidak jauh berbeda dengan 

menggunakan ITRF 2008, hal tersebut dikarenakan perbandingan hanya berkisar antara 

0,01 milimeter (mm) sampai 1,79 milimeter (mm). Dalam pengolahan pada 

GAMIT/GLOBK, secara otomatis melakukan transformasi antara ITRF 2000 dengan ITRF 

2008. Pada situs itrf.ensg.ign.fr telah dijelaskan parameter-parameter antara ITRF 2008 

dengan ITRF sebelumnya, bisa dilihat seperti gambar dibawah ini : 
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Gambar IV-2 Tujuh Parameter transformasi ITRF 2008 (itrf.ensg.ign.fr, 2016). 

 Dari Gambar IV-2 dapat diketahui parameter-parameter ITRF 2008 terhadap ITRF 

2000 hanya berkisar milimeter (mm), untuk Tx = -1,9 mm, untuk Ty = -1,7 mm dan untuk 

Tz = -10,5 mm. 

 

IV.4 Velocity Rate dan nilai Model Deformasi 

 

Hasil dari model deformasi dan perhitungan kecepatan pergeseran  yang akan 

digunakan untuk penetuan posisi secara SRGI dapat dilihat pada tabel IV-10 dibawah ini:  

Tabel IV-10 Vektor-vektor pergeseran pada setiap titik pengamatan. 

Id_Pilar Vx m/thn Vy m/thn Vz m/thn Keterangan 

TTG-0365 -0,0221 -0,0139 -0,0077 CORS CMAK 

TTG-0360 -0,0028 0,0065 -0,0028 Pengolahan 

TTG-0346 -0,0029 -0,0014 -0,0048 Pengolahan 

TTG-0394 0,0077 0,0031 0,0009 Pengolahan 

TTG-0402 -0,0066 -0,0015 -0,0068 Pengolahan 

TTG-0421 -0,0012 0,0045 -0,0052 Pengolahan 

TTG-0435 -0,0182 -0,0103 0,0102 CORS PALP 

TTG-0688 -0,0182 -0,0103 0,0102 CORS PALP 

TTG-0667 -0,0005 0,0083 -0,0019 Pengolahan 

TTG-0648 -0,0182 -0,0103 0,0102 CORS PALP 

TTG-0655 -0,0038 0,0007 -0,0057 Pengolahan 

TTG-0MMJ -0,0182 -0,0103 0,0102 CORS PALP 
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 Pada Tabel IV-10 menunjukan model deformasi dan kecepatan pergeseran pada 

masing-masing titik penelitian. Pada TTG-0365, TTG-0435, TTG-0688, TTG-0648 dan 

TTG-0MMJ nilai velocity rate atau nilai model deformasinya diambil dari kecepatan 

pergeseran titik CORS epoch 1 Januari 2012 yang ada di Sulawesi, titik CORS tersebut 

yaitu CMAK dan PALP, dua titik CORS ini merupakan titik yang paling dekat dengan data 

penelitian. 

       

IV.5 Hasil Penentuan Posisi secara DGN-95 

 

DGN-95 merupakan sistem referensi geospasial yang bersifat statis, dimana 

perubahan nilai koordinat terhadap waktu sebagai akibat dari pergerakan lempeng tektonik 

dan deformasi kerak bumi tidak diperhitungkan, sehingga koordinat yang di dapat 

berdasarkan epoch pengamatan yang telah dilakukan. Tabel IV-11 menunjukan hasil 

koordinat secara DGN-95 menggunakan ITRF 2000 epoch 2015. 

Tabel IV-11 Hasil Koordinat DGN-95 epoch 2015 

Id_Pilar X Y Z 

TTG-0365 -3118023,15040 5555123,40424 -334210,64547 

TTG-0360 -3118140,95359 5554170,55154 -347110,06916 

TTG-0346 -3120650,04527 5549583,50886 -379607,85095 

TTG-0394 -3099263,62355 5561142,61568 -385534,79612 

TTG-0402 -3076507,18921 5573736,54159 -385888,80266 

TTG-0421 -3075296,18756 5578834,23195 -316046,40482 

TTG-0435 -3091941,02168 5571254,52515 -286156,17966 

TTG-0688 -3141744,55251 5549733,56740 -106343,96105 

TTG-0667 -3124228,68880 5557271,42355 -192723,84914 

TTG-0648 -3108919,15378 5563718,62694 -247037,59075 

TTG-0655 -3122654,86451 5556948,64116 -225172,80355 

TTG-0MMJ -3078549,56706 5578206,61835 -294874,32456 
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IV.6 Hasil Penentuan Posisi secara SRGI 2013 

 

Sistem Referensi Geospasial Indonesia adalah suatu sistem referensi koordinat, 

yang digunakan dalam pendefinisian dan penentuan posisi suatu entitas geospasial 

mencakup posisi horizontal, posisi vertikal maupun nilai gayaberat berikut perubahannya 

sebagai fungsi waktu. Penentuan posisi dengan SRGI menggunakan komponen dari 

pomedelan deformasi yang bertujuan untuk mengurangi hasil pengamatan GPS dengan 

faktor perubahan nilai koordinat sebagai fungsi waktu sebagai akibat dari pergerakan 

lempeng tektonik dan deformasi kerak bumi. Koordinat yang didapat pada suatu epoch 

pengamatan akan di kembalikan atau di transformasi ke epoch referensi 1 Januari 2012. 

Pada Tabel IV-12 menunjukan hasil dari pengolahan berdasarkan penentuan posisi secara 

SRGI menggunakan ITRF 2008. 

Tabel IV-12 Hasil koordinat SRGI 

Id_Pilar X Y Z 

TTG-0365 -3118023,12837 5555123,41825 -334210,63778 

TTG-0360 -3118140,94521 5554170,53200 -347110,06074 

TTG-0346 -3120650,03678 5549583,51320 -379607,83679 

TTG-0394 -3099263,64666 5561142,60639 -385534,79881 

TTG-0402 -3076507,16941 5573736,54608 -385888,78231 

TTG-0421 -3075296,18503 5578834,21975 -316046,38864 

TTG-0435 -3091941,00307 5571254,53520 -286156,18978 

TTG-0688 -3141744,53748 5549733,58465 -106343,98499 

TTG-0667 -3124228,68676 5557271,39804 -192723,84365 

TTG-0648 -3108919,13554 5563718,63697 -247037,60093 

TTG-0655 -3122654,85390 5556948,64031 -225172,78703 

TTG-0MMJ -3078549,54844 5578206,62825 -294874,33431 

 

 



64 

 

IV.7 Kajian Tentang DGN-95 dan SRGI 2013 

 

Indonesia melalui Bakosurtanal (sebelum menjadi BIG) telah mendefinisikan 

beberapa sistem referensi geospasial atau disebut juga dengan datum geodesi untuk 

keperluan survei dan pemetaan atau penyelenggaraan informasi geospasial. Di Negara kita 

penggunaan datum telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bakosurtanal 

Nomor : HK.02.04/II/KA/96 tanggal 12 Februari 1996 untuk menggunakan Datum 

Geodesi Nasional 1995 (DGN-95) yang merupakan referensi tunggal dalam pengelolaan 

(pengumpulan, penyimpanan dan penggunaan) data geospasial pada strata lokal, regional, 

nasional bahkan internasional. DGN-95 adalah datum geodesi yang geosentris dan 

diberlakukan untuk keperluan survei dan pemetaan di seluruh wilayah NKRI. DGN-95 

menggantikan datum yang telah ada seperti Datum Indonesia 1974 (ID-74) (Ramdani, 

2011). Pada DGN-95 perubahan nilai koordinat terhadap waktu sebagai akibat dari 

pergerakan lempeng tektonik dan deformasi kerak bumi tidak diperhitungkan, sehingga 

sistem ini merupakan sistem referensi geospasial yang bersifat statis. Saat ini, teknologi 

penentuan posisi berbasis satelit, seperti GPS (Global Positioning System) dan GNSS 

(Global Navigation Satellite System) telah berkembang dengan pesat sehingga 

memungkinkan untuk digunakan dalam penyelenggaraan kerangka referensi geodetik 

nasional yang terintegrasi dengan sistem referensi global, serta mampu memberikan 

ketelitian yang memadai untuk memantau pergerakan lempeng tektonik dan deformasi 

kerak bumi yang berpengaruh terhadap nilai-nilai koordinat. 

Pada 17 Oktober 2013, diluncurkannya Sistem Referensi Geospasial Indonesia 

2013 (SRGI 2013). Berdasarkan Peraturan Kepala BIG No. 15 Tahun 2013 : Sistem 

Referensi Geospasial adalah suatu sistem referensi koordinat, yang digunakan dalam 

pendefinisian dan penentuan posisi suatu entitas geospasial mencakup posisi horizontal, 

posisi vertikal maupun nilai gayaberat berikut perubahannya sebagai fungsi waktu. Sistem 

ini digunakan secara nasional dan konsisten untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia serta kompatibel dengan sistem referensi geospasial global. SRGI 2013 

digunakan sebagai sistem referensi geospasial tunggal dalam penyelenggaraan IG nasional. 

SRGI 2013 terdiri atas Sistem Referensi Geospasial Horizontal dan Sistem Referensi 

Geospasial Vertikal. 
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Tabel IV-13 Perbedaan yang mendasar antara SRGI 2013 dengan DGN 1995  

(srgi.big.go.id, 2015). 

Keterangan DGN 1995 SRGI 2013 

Sifat sistem referensi Statik Memperhitungkan 

perubahan nilai koordinat 

sebagai fungsi waktu 

Sistem referensi koordinat ITRS ITRS 

Kerangka referensi 

koordinat 

Jaring Kontrol Geoedesi yang 

terikat pada ITRF 2000 

Jaring Kontrol Geoedesi 

yang terikat pada ITRF 

2008 

Datum Geodetik WGS 84 WGS 84 

Sistem referensi 

geospasial vertikal 

MSL Geoid 

Sistem akses dan layanan Tertutup Terbuka dan self service 

 

Berdasarkan tabel IV-13 diketahui ciri – ciri SRGI 2013 (Susilo, 2014) : 

1. Datum semi dinamik/kinematik. 

2. Mengacu ke kerangka referensi global ITRF 2008.  

3. Epok referensi : 1 Januari 2012.  

4. Ellipsoid referensi: WGS 1984 (a = 6378137.0 m; 1/f = 298,257223563). 

5. Kalau ada versi terbaru ITRF tersedia, SRGI 2013 akan otomatis 

diperbaharui.  

6. Perubahan nilai koordinat dalam bentuk model deformasi (pergerakan 

lempeng tektonik dan gempa bumi). 

7. Sistem akses dan layanan bersifat terbuka atau self service. 

Dengan ditetapkannya SRGI sebagai sistem yang baru, maka penggunaan sistem 

refrensi yang lama sudah tidak digunakan lagi (Subarya, 2013) . 

 

Gambar IV-3 Penerapan suatu epok (t) ke epok referensi (Subarya, 2013). 
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SRGI 2013 akan mendefinisikan beberapa hal yaitu, Sistem Referensi Koordinat 

yang mendefinisikan titik pusat sumbu koordinat, skala dan orientasinya. Sistem referensi 

koordinat yang dimaksud merupakan sistem koordinat geosentris tiga dimensi dengan 

ketentuan titik pusat sistem koordinat berhimpit dengan pusat massa bumi sebagaimana 

digunakan dalam ITRS, satuan dari sistem koordinat berdasarkan Sistem Satuan 

Internasional (SI), Orientasi sistem koordinat bersifat equatorial, dimana sumbu Z searah 

dengan sumbu rotasi bumi, sumbu X adalah perpotongan bidang ekuator dengan garis 

bujur yang melalui Greenwich (Greenwich Meridian), dan sumbu Y berpotongan tegak 

lurus terhadap sumbu X dan Z pada bidang ekuator sesuai dengan kaidah sistem koordinat 

tangan kanan, sebagaimana digunakan dalam ITRS.  

Kerangka Referensi Koordinat, sebagai realisasi dari sistem referensi koordinat 

berupa Jaring Kontrol Geodesi Nasional (JKGN). Kerangka referensi yang dimaksud 

merupakan realisasi dari Sistem Referensi Koordinat, yaitu berupa Jaring Kontrol Geodesi 

dengan nilai koordinat awal yang didefinisikan pada epoch 2012, tanggal 1 Januari 2012, 

yang terikat kepada kerangka referensi global ITRF 2008 atau hasil pemutakhirannya. 

Jaring Kontrol Geodesi sendiri merupakan sebaran titik kontrol geodesi yang terintegrasi 

dalam satu kerangka referensi Jaring Kontrol Geodesi yang dimaksud terdiri atas: 

a.  Sebaran stasiun pengamatan geodetik tetap/kontinu  

b.  Sebaran titik pengamatan geodetik periodik  

c.  Sebaran titik kontrol geodetik lainnya. 

Datum geodetik sebagaimana dimaksud menggunakan elipsoida referensi World 

Geodetik System 1984 (WGS84), dimana titik pusat elipsoida referensi berimpit dengan titik 

pusat massa bumi yang digunakan dalam ITRS. World Geodetik System 1984 (WGS84). 

Perubahan nilai koordinat terhadap waktu sebagai akibat dari pengaruh 

pergerakan lempeng tektonik merupakan vektor perubahan nilai koordinat sebagai fungsi 

waktu dari suatu titik kontrol geodesi yang diakibatkan oleh pengaruh pergerakan lempeng 

tektonik dan deformasi kerak bumi. Pemodelan deformasi kerak bumi pada dasarnya 

adalah untuk mendapatkan nilai vektor-vektor laju kecepatan deformasi kerak bumi 

disebabkan interaksi pergerakan lempeng tektonik dan gempa bumi, menggantikan 

pengukuran faktual dilapangan antara lain karena alasan ekonomis, adanya kesulitan akses 

menuju berbagai lokasi dan faktor lainnya (Subarya, 2013). Vektor perubahan nilai 

koordinat sebagai fungsi waktu ditentukan berdasarkan pengamatan geodetik. Dalam hal 
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vektor perubahan nilai koordinat sebagai fungsi waktu tidak dapat ditentukan berdasarkan 

pengamatan geodetik maka digunakan suatu model deformasi kerak bumi yang diturunkan 

dari pengamatan geodetik di sekitarnya. Vektor perubahan nilai koordinat sebagai fungsi 

waktu harus segera diperbarui apabila terjadi pemutakhiran pemodelan ITRS yang menjadi 

rujukan SRGI 2013 maupun sebab-sebab lainnya. Vektor perubahan nilai koordinat 

sebagai fungsi waktu yang mutakhir harus dapat diakses oleh seluruh pengguna dengan 

mudah dan cepat. 

 

Gambar IV-4 Model deformasi Indonesia (Meilano dan Susilo, 2013) 

Selain itu vektor perubahan nilai koordinat sebagai fungsi waktu juga harus dilengkapi dengan 

velocity rate dari titik-titik kontrol yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Gambar IV-5 di 

bawah ini menunjukkan velocity rate dari pergerakan titik-titik kontrol di wilayah Indonesia. 

 

Gambar IV-5 Vektor kecepatan pergerakan (Velocity Rate) lempeng tektonik wilayah indonesia 

hasil pengamatan stasiun tetap GPS (dalam komponen horizontal) (Anugrah, 2013). 
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Sistem Referensi Geospasial Vertikal yang digunakan adalah geoid. Geoid 

diturunkan berdasarkan survei gaya berat yang terikat kepada Jaring Kontrol Geodesi 

(JKG) (Syafi’i, dkk. 2014). 

Perbandingan antara SRGI 2013 dengan Datum Geodesi Nasional 1995 (DGN 

95), dimana SRGI 2013 dengan DGN 95 memiliki sistem referensi/saling sumbu titik 

koordinat (0,0), elipsoid referensi, dan datum geodetik yang sama. Yang membedakan 

adalah kerangka referensinya, dimana DGN 95 menggunakan ITRF 2000 sedangkan SRGI 

2013 menggunakan ITRF 2008 serta memiliki epoch referensi pada tahun 2012. 

SRGI Pada jaringan titik kerangka dasar nasional, untuk titik (0 dan 1) bisa 

menggunakan titik dari BIG yang telah mengaplikasikan SRGI 2013. Untuk mendapatkan 

data koordinat yang telah mengaplikasikan SRGI 2013 bisa diakses pada portal : 

http://srgi.big.go.id. 

 

Gambar IV-6 Tampilan halaman depan portal SRGI 
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Sistem dan layanan berbasis web ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses 

terhadap berbagai hal terkait SRGI 2013 bagi para pengguna. Beberapa informasi yang ada 

di portal SRGI ini mencakup (Safi’i, dkk. 2014) : 

a) Penjelasan tentang SRGI 2013; 

b) Petunjuk teknis penggunaan SRGI 2013; 

c) SRGI 2013, mencakup datum horisontal dan datum vertikal yang berlaku berikut 

riwayat perubahannya; 

d) Deskripsi titik-titik kontrol geodesi termasuk nilai koordinat berikut perubahannya 

terhadap fungsi waktu; 

e) Perangkat aplikasi dan kelengkapan lain yang diperlukan untuk mendukung 

penggunaan SRGI 2013. 

Pada beranda atau halaman Jaring Kontrol Geodesi (JKG) memiliki informasi : 

a) Sebaran titik kontrol geodesi 

b) Deskripsi titik kontrol geodesi (downloadable) 

c) Informasi nilai koordinat berikut perubahannya terhadap fungsi waktu 

 

 

Gambar IV-7 Beranda informasi JKG  
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Dalam layanan dan sistem akses SRGI 2013 juga memberi informasi tentang Geoid. 

Dalam beranda ini nilai undulasi geoid dilokasi tertentu bisa dicari. Dan bisa memberi 

perhitungan dari tinggi ellipsoid ke tinggi orthometris (konversi tinggi ellipsoid ke tinggi 

orthometris). 

 

 

Gambar IV-8 Beranda  Geoid 
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IV.8 Hasil Penentuan 7 Parameter Transformasi 

 

Dari hasil perhitungan transformasi datum menggunakan Transformasi Helmert 

(model Bursa-Wolf) di dapat tujuh parameter transformasi datum geodetik dari DGN-95 ke 

SRGI 2013. Dalam penentuan parameter transformasi ini, dilakukan percobaan 

berdasarkan banyak titik sekutu yang digunakan. Solusi parameter transformasi dari DGN-

95 ke SRGI terbaik yang diperoleh di dalam penelitian ini yaitu : 

Tabel IV-14  Parameter transformasi 

Parameter Besar Nilai 

ΔX (m) -0,0918 

ΔY (m) 0,0098 

ΔZ (m) -0,0195 

λ  (ppm) 0,999999989 

K (rad) 1,19326 x 10-08 

Θ (rad) -3,72529 x 10 -07 

Ω (rad) -5,58794 x 10-09 

Dari berbagai percobaan yang telah dilakukan dalam penentuan parameter-

parameter transformasi ini menggunakan 4 titik sekutu, 5 titik sekutu dan 6 titik sekutu, 

sedangkan sisa dari titik-titik yang ada digunakan untuk pengecekan atau validasi 

parameter transformasi tersebut. Hasil dari penentuan parameter transformasi dari DGN-95 

ke SRGI terbaik ditunjukan pada Tabel IV-14. Berdasarkan parameter yang ditunjukan 

Tabel IV-14, apabila melakukan transformasi koordinat dari DGN-95 ke SRGI 

menggunakan parameter diatas, maka di peroleh selisih koordinat berkisar ± 5 mm pada 

koordinat X, ± 10 mm pada koordinat Y, dan ± 15 mm pada koordinat Z, dengan asumsi 

bahwa proses transformasi menggunakan rumus transformasi model Bursa-Wolf sesuai 

dengan rumus yang peneliti gunakan dalam transformasi koordinat (Rumus II-2). 

Ketelitian parameter transformasi tersebut memiliki nilai varian sebesar 0,0005 m. Hal ini 

menunjukan bahwa  besarnya translasi, rotasi dan skala memiliki kualitas hitungan yang fit 

terhadap parameter transformasi dari DGN-95 ke SRGI. Dengan menggunakan nilai varian 

tersebut didapat nilai RMS dari tujuh parameter transformasi sebesar 0,0223 m. 

 


