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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Instrumen Penelitian
Pada tugas akhir ini akan menganalisis data yang diperoleh dari
lapangan serta dapat memberikan kesimpulan dan sekaligus penyelesaiannya
apabila ditemukan suatu permasalahan, sehingga membutuhkan satu komputer
atau laptop untuk mendukung pengolahan data serta software pendukung yang
sudah terinstal seperti mocrosoft excel, RTKPOST dan RTKPLOT versi 2.4.0.
Data yang dianalisis berupa data posisi, geometri satelit (GDOP). Data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data bulan Oktober 2010 untuk tanggal
10-16 Oktober.

B. Variabel Penelitian
Tugas akhir ini membahas tentang nilai error posisi GPS yang disebabkan
kondisi geometri satelit. Dalam pembuatan tugas akhir ini dilakukan
pengumpulan data Global Positioning System (GPS) yang ada pada receiver
yang sudah terpasang di lapangan. Data yang dikumpulkan dari GPS receiver
yang berupa data dengan format rinex. Data rinex yang digunakan yaitu data
navigasi dan data observasi. Gambar 3.1 dan gambar 3.2 merupakan data
navigasi dan observasi tanggal 10 Oktober 2010. Data navigasi merupakan
pesan navigasi yang dikirimkan oleh satelit GPS ke receiver yang berupa
informasi mengenai orbit satelit untuk mengetahui posisi satelit.
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Gambar 3.1 Tampilan data navigasi tanggal 10 Oktober 2010

Data observasi merupakan data hasil pengukuran dari satelit GPS saat
observasi. Data observasi ini meliputi beberapa parameter yaitu jumlah satelit
yang terobservasi, penginformasi kode yang berupa kode-P dan kode C/A
serta penginformasi gelombang pembawa (carrier wave) L1 dan L2.
Penginformasian kode-P pada data digambarkan oleh parameter P2,
sedangkan penginformasian kode C/A pada data digambarkan oleh parameter
C1.
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Gambar 3.2 Tampilan data observasi tanggal 10 Oktober 2010

Data navigasi dan data observasi ini, kemudian akan di input kan ke
software RTKPOST untuk diolah, sehingga akan didapatkan nilai error
posisinya. Untuk peralatan yang digunakan adalah GPS LEICA SR520 tipe
geodetik. Adapun peralatan receiver GPS ditunjukan dengan Gambar 3.3.

Gambar 3.3 Alat penerima sinyal GPS
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Pada peralatan receiver GPS ini menggunakan sistem dual frequency yaitu
L1 dan L2. Adapun besarnya frekuensi L1 = 1575,42 MHz dan frekuensi L2 =
1227,60 MHz. Dalam penelitian nilai error posisi ini hanya menggunakan
frekuensi L1 saja, karena penelitian yang dilakukkan merupakan penelitian
secara independent atau pengukuran dilakukkan sendiri oleh pihak LAPAN.
Untuk jenis antena yang digunakan pada peralatan ini jenis choke ring. Antena
choke ring ini dapat dilihat Gambar 2.8.
Data hasil pengamatan yang diterima oleh GPS receiver adalah data rinex
atau data yang belum diolah. Untuk dapat memperoleh parameter-parameter
yang dibutuhkan dalam penelitian, pihak LAPAN menggunakan software
RTKPOST yang kemudian hasil pengolahan dilihat menggunakan mocrosoft
excel berupa parameter posisi. Untuk memperoleh nilai parameter geometri
satelit (GDOP) dapat diplot menggunakan software RTKPLOT.
Parameter-parameter yang diamati dalam penelitian ini meliputi:
1. Posisi
Pada parameter ini, posisi yang akan dianalisa yaitu posisi atas, utara dan
timur. Posisi ini sesuai dengan data hasil pengolahan menggunakan
software RTKPOST.
2. Geometri satelit (GDOP)
Terjadinya error posisi salah satunya dapat dikarenakan adanya faktor
geometri satelit yang kurang baik, khususnya untuk parameter GDOP.
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Output pengamatan LEICA SR520 perhari.
Tahapan yang dilakukan untuk pengolahan output GPS type LEICA
SR520 adalah sebagai berikut:
a.

Setiap hari GPS akan mengrimkan data ke recever dengan
menggunakan alat penerima LEICA SR520.

b.

Mengkonversikan

data

format

rinex

mnggunakan

software

RTKPOST, sehingga dapat dianalisis dengan pemograman berbasis
Excel.
c.

Hasil pengkonversian raw data terdiri dari 14 parameter dengan
jumlah data pengamatan per hari 2880 baris dengan periode
pengamatan setiap 30 detik. Berikut ini merupakan output data
pengamatan menggunakan RTKPOST.
Tabel 3.1 Output pengamatan RTKPOST perhari
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C. Desain Penelitian
1. Pengumpulan data
a. Studi kasus
Pada tugas akhir ini dilakukan analisis terhadap nilai error posisi
GPS yang disebabkan oleh kondisi geometri satelit yang kurang baik
sehingga, mengakibatkan terjadinya error posisi pada pengukuran
GPS. Data yang dianalisis adalah data area Bandung pada bulan
Oktober 2010.
b.

Studi literatur
Studi literatur dilakukan dengan mempelajari literatur pustaka
yang berkaitan dengan error posisi pada GPS khususnya. Hal ini
dilakukan bertujuan agar dapat lebih memahami permasalahan yang
akan diteliti khususnya permasalahan tentang error posisi GPS yang
diakibatkan oleh kondisi geometri satelit.

c. Interview
Untuk lebih memahami materi selain mengumpulkan data, maka
dilakukan wawancara kepada pihak-pihak yang lebih menguasai
materi yang berhubungan dengan materi Tugas Akhir ini, antara lain
pembimbing

Tugas

Akhir

dan

pembimbing

lapangan

yang

memberikan wawasan bagaimana kondisi di lapangan sebenarnya.
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2. Prosedur pengambilan data
Penelitian dilaksanakan di Pusat Pemanfaatan Sains Antariksa
(PUSFATSAINSA) LAPAN bidang Ionosfer dan Telekomunikasi. Data
yang akan dibahas dan dianalisa adalah data sinyal GPS dari wilayah
Bandung dan data GPS tersebut merupakan data pada bulan Oktober 2010.
Prosedur pengambilan data dalam tugas akhir ini yaitu:
a. Mengambil data pengukuran GPS yang sudah tersimpan di komputer
yang dihubungkan dengan GPS receiver dengan format data dalam
format rinex atau .rnx.
b. File tersebut kemudian di extract untuk memisahkan antara data
navigasi dengan data observasi.

3. Metode pengolahan data
a. Mengolah data dengan menggunakan software RTKPOST untuk
mendapatkan nilai error.
b. Mengolah data dengan menggunakan software RTKPOST untuk
mendapatkan nilai error dengan memasukkan faktor koreksi.
c. Menghitung rata-rata error per hari dengan software bantu microsoft
excel.
d. Mengolah data dengan menggunakan software RTKPLOT untuk
mendapatkan nilai GDOP dan mengetahui jumlah satelit yang
melintas.
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4. Metode analisis data
Pada tugas akhir ini akan dilakukan penganalisis data yang diperoleh
dari LAPAN bandung yang menunjukkan adanya error posisi pada GPS di
area Bandung. Secara lengkapnya adalah sebagai berikut:
a. Menganalisis apakah ionosfer dan troposfer berpengaruh terhadap nilai
error yang dihasilkan dengan memasukkan faktor koreksi ionosfer
maupun troposfer, sehingga akan terlihat selisih error nya.
b. Menganalisis penyebab error dari sisi geometri satelit yaitu parameter
GDOP dengan membandingkan nilai GDOP dengan jumlah satelit
yang melintas kemudian dikaitkan dengan nilai error nya pada waktu
yang sama.
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