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ABSTRAK 

Penelitian ini dilandasi pada peningkatan kebutuhan akan aplikasi penentuan posisi di 

berbagai aspek kehidupan. Posisi di permukaan bumi biasanya ditentukan dengan alat 

penentuan posisi yang disebut Global Positioning System (GPS). GPS yang banyak di 

pasaran adalah GPS Geodetic dan GPS Navigasi. GPS Navigasi memiliki harga yang jauh 

lebih murah dibandingkan dengan GPS Geodetic, sehingga banyak digunakan diberbagai 

perangkat seperti handphone. Akan tetapi GPS Navigasi memiliki akurasi yang lebih rendah 

dibandingkan dengan GPS Geodetic, sehingga dibutuhkan suatu metode untuk meningkatkan 

nilai akurasi GPS tersebut. Pada penelitian ini digunakan Arduino GPS Shield sebagai modul 

receiver. Metode yang digunakan untuk meningkatkan akurasi GPS yaitu metode rata-rata 

titik tengah, metode diferensial pengukuran 16 titik, dan metode penentuan posisi absolut 

dengan beberapa kali pengukuran. Dari hasil pengukuran dan analisis diperoleh metode yang 

yang sesuai digunakan untuk meningkatkan akurasi GPS khususnya Arduino GPS Shield 

adalah dengan merata-ratakan hasil beberapa kali pengukuran. 

Kata Kunci :  Arduino GPS Shield, pengukuran posisi, metode rata-rata, metode diferensial  

 

ABSTRACT 

This research was based on increasing demand for positioning applications in many aspects 

of life. The position on the Earth's surface is usually determined by a positioning equipment 

called Global Positioning System (GPS). GPS devices which are available in the market are 

Geodetic GPS and Navigation GPS. The Navigation GPS has a price much cheaper than the 

Geodetic GPS, so it is widely used in various devices such as mobile phones. But the 

Navigation GPS has lower accuracy than with the Geodetic GPS, so we need a method to 

increase the GPS accuracy. This study used Arduino GPS Shield as a receiver module. The 

method used to improve the accuracy of GPS is midpoint average method, 16 point 

differential method, and the method of determining the absolute position measurement with 

multiple times. From the results obtained by measurement and analysis, the method that is 

appropriate to improve the accuracy of Arduino GPS Shield is by averaging the results of 

several measurements. 

Keywords : Arduino GPS Shield, measurement  of position, averaging method, differential 

method 
 



1. PENDAHULUAN 

Aplikasi penentuan posisi suatu obyek 

berperan sangat penting dalam berbagai 

aspek kehidupan seperti halnya di bidang 

militer, pertanian, transportasi dan 

telekomunikasi. Untuk menentukuan 

posisi suatu obyek dengan tepat diperlukan 

tidak hanya peralatan dengan tingkat 

akurasi yang tinggi, namun juga 

penggunaan metode penentuan posisi yang 

sesuai. Salah satu alat penentu posisi yang 

dikembangkan dan telah banyak 

diaplikasikan secara luas adalah Global 

Positioning System (GPS).  

GPS merupakan alat penentu posisi 

modern yang mampu menentukan posisi 

suatu tempat di seluruh permukaan bumi 

dalam segala waktu dan cuaca. Saat ini 

berbagai jenis dan bentuk GPS sudah 

banyak digunakan antara lain GPS 

Geodetic dan GPS Navigasi.  GPS 

Geodetic memiliki tingkat akurasi tinggi 

mencapai milimeter. Jenis GPS ini sangat 

cocok digunakan  dalam berbagai bidang 

khususnya bidang pemetaan (Nurteisa dan 

Suharyadi, 2013). Meningkatnya nilai 

akurasi GPS Geodetic diiringi pula dengan 

peningkatan harga GPS tersebut. Harga 

untuk 1 unit GPS Geodetic tergolong 

cukup mahal (Fajriyanto, 2009). Alternatif 

pemilihan GPS dengan harga yang relatif 

murah adalah GPS Navigasi. Namun GPS 

ini memiliki tingkat keakurasian yang juga 

lebih rendah dibandingkan dengan GPS 

Geodetic. 

Usaha peningkatkan keakurasian dari 

suatu GPS dalam penentuan posisi dapat 

dilakukan dengan mengembangkan 

metode tertentu aeauai pengamatan. 

Beberapa penelitian mengenai peningkatan 

akurasi GPS kini banyak dilakukan, di 

antaranya adalah peningkatan akurasi GPS 

melalui menggabungan jenis data 

pseudorange dan carrier phase pada 

Diferensial GPS di daerah hutan Kanopi 

oleh salah seorang peneliti Canada 

bernama Erin Naeset dengan menghasilkan 

nilai akurasi lebih baik (Naeset, 1999). 

Widada (2014) menggunakan metode 

multi receiver untuk peningkatan akurasi 

GPS pada roket balistik. Satirapod (2015) 

mengaplikasikan metode prosedur 

pemodelan stokastik dalam meningkatkan 

akurasi posisi GPS statik.  

Selain pengembangan metode 

penentuan posisi, peningkatan akurasi juga 

dapat dilakukan dengan menganalisis 

faktor-faktor yang mempengaruhi akurasi 

suatu GPS. Beberapa faktor yang cukup 

berperan adalah faktor koneksi jaringan 

dan waktu pegamatan. Penelitian 

mengenail faktor tersebut dilakukan oleh 

Taufan Akbar Utama yang meneliti faktor 

koneksi jaringan sebagai salah satu 

penentu akurasi GPS (Utama, 2013). 

Rahman (2013), juga melakukan penelitian 

mengenai faktor waktu pengamatan dalam 

peningkatan ketelitian GPS. 

Beberapa uraian di atas menunjukkan 

bahwa penelitian mengenai analisis 

metode akurasi suatu GPS yang lebih luas 

belum pernah dilakukan. Oleh karenanya 

dibutuhkan penelitian lebih lanjut 

mengenai metode-metode peningkatan 

akurasi GPS dalam penerapan kerja yang 

lebih meluas tidak hanya terpaku pada satu 

bidang kerja. Dalam penelitian ini 

dilakukan analisis tingkat akurasi GPS 

menggunakan metode sederhana yaitu 

perpaduan antara metode pengamatan 

posisi absolut dengan metode diferensial 

pengamatan posisi dengan Arduino GPS 

shield sebagai modul GPS yang 

digunakan. Arduino GPS shield ini 

menggunakan SiRF Star III chipset yang 

dapat melacak hingga 20 satelit pada suatu 

waktu dan melakukan Time to First Fix 

(TTFF) cepat dalam lingkungan signal 

lemah. Ini cocok untuk diaplikasikan 

dalam navigasi otomatis, penentuan posisi 

individu, manajemen armada, dan navigasi 

laut (Itead Studio, 2011). Didapatkannya 

metode yang tepat berdasarkan hasil 

penelitian diharapkan mampu 

meningkatkan akurasi GPS dan didapatkan 

hasil penentuan metode analisis GPS yang 

lebih baik dengan harga yang relatif lebih 

murah serta dapat dipergunakan secara 

meluas. 

 



2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Metode Penggabungan Dua Jenis 

Data Pseudorange dan Carrier 

Phase pada Diferensial GPS 

Penelitian mengenai peningkatan 

akurasi suatu GPS dilakukan oleh Erik 

Naeset pada tahun 1999 di Canada yang 

meneliti tingkat keakurasian GPS dengan 

membandingkan pengolahan jenis data 

yang digunakan pada daerah hutan Kanopi. 

Erik Naeset awalnya mengolah jenis data 

pseudorange kemudian ia melakukan 

pengolahan data dengan menggabungkan 

jenis data pseudorange dan carrier phase, 

setelah didapatkan, kedua hasilnya 

dibandingkan. Dari hasil analisis data 

penelitian didapatkan bahwa nilai akurasi 

yang lebih baik didapatkan dari proses 

penggabungan dua jenis data pseudorange 

dan carrier phase dibandingkan dengan 

menggunakan data pseudorange saja. 

 

2.2 Metode Multi Receiver 

Tahun 2014 lalu Wahyu Widada, 

seorang peneliti bidang telemetri dan 

muatan roket, Pusat Teknologi Roket 

melakukan penelitian mengenai metode 

penggabungan beberapa receiver GPS 

untuk meningkatkan akurasi dan keadaan 

sistem penjejak roket balistik. Data dari 

masing-masing receiver GPS akan dipilih 

yang valid dan digabung dengan 

mikrokontroller. Data yang telah 

dikumpulkan dihitung nilai rata-ratanya 

kemudian dikirim menggunakan radio 

telemtri ke stasiun peluncuran. Dibanding 

dengan hanya menggunakan satu buah 

penerima GPS, sistem ini menjadi lebih 

andal dan lebih akurat sekitar 30% untuk 

latitude dan longitude, serta 40% untuk 

altitude. 

 

2.3 Metode Prosedur Pemodelan 

Stokastik 

Penelitian yang dilakukan 

Chalermchon Satirapod tahun 2015 ini 

bertujuan meningkatkan akurasi GPS 

statik dengan menggunakan prosedur 

pemodelan stokastik. Dimana pemodelan 

stokastik adalah metode matematis yang 

menganalisis teknik pengoptimalisasian 

suatu sistem. Namun dalam tulisan ini 

prosedur pemodelan stokastik baru 

diperkenalkan. Prosedur ini juga 

menggunakan perhitungan korelasi 

temporal pengukuran GPS untuk 

menunjukkan kinerjanya, baik itu pada 

simulasi mau pun data real GPS dengan 

menganalisisi baseline yang terdapat pada 

GPS saat mulai menangkap sinyal. 

Sehingga dari hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

yang signifikan terhadap hasil posisi ketika 

koreksi temporal diperhitungkan dalam 

model stokastik. Dengan menerapkan 

prosedur pemodelan stokastik 

tersegmentasi yang diusulkan, residu lebih 

acak dan akurasi komponen dasar estimasi 

dapat ditingkatkan. 

 

2.4 Pengaruh Koneksi Jaringan pada 

Ketelitian GPS 

Salah satu faktor yang berperan pada 

ketelitian GPS yaitu jumlah koneksi 

jaringan yang ditangkap GPS. Berkaitan 

dengan hal tersebut dalam penelitian yang 

dilakukan Taufan Akbar Utama di tahun 

2013 lalu mengenai pengaruh koneksi 

jaringan terhadap ketelitian survei GPS 

didapatkan hasil bahwa semakin banyak 

jumlah koneksi jaringan yang ditangkap 

maka ketelitian GPS akan semakin tinggi. 

Meningkatnya ketelitian GPS dengan 

semakin banyaknya koneksi jaringan yang 

ditangkap receiver dibuktikan dengan 

bentuk skema hasil penelitian yang 

memperlihatkan baseline masing-masing 

receiver yang disebar pada 6 titik 

Persebaran 6 titik pada GPS dengan 

menganalisis jumlah koneksi jaringan 

dimulai dari 2 sampai 5 jaringan. 

Didapatkan hasil skema terbaik dengan 

jumlah koneksi jaringan terbanyak. Hal ini 

membuktikan bahwa semakin banyak 

koneksi jaringan yang ditangkap receiver 

maka ketelitian pengukuran posisi akan 

semakin meningkat. 

 



2.5 Pengaruh Waktu Pengamatan pada 

Ketelitian GPS 

Faktor lain yang mempengaruhi 

ketelitian GPS, selain dari pengaruh 

koneksi jaringa adalah waktu pengamatan 

GPS. Hal tersebut dibuktikan dalam 

penelitian Rina Rostika Rahman di tahun 

2013 yang membahas mengenai pengaruh 

waktu pengamatan terhadap nilai ketelitian 

suatu GPS. Penelitian ini dilakukan pada 

empat titik pengamatan dengan 

menggunakan baseline pendek (kurang 

lebih 10 km) yang dikelompokkan 

kedalam 5 (lima) waktu pengamatan yaitu 

pagi, siang, sore, malam dan subuh. 

Penelitian yang dilakukan tersebut 

menghasilkan waktu pengamatan terbaik 

untuk melakukan pengukuran pada survei 

GPS adalah siang hari sampai dengan sore 

hari yaitu sekitar jam 11.00-18.00 WIB. 

Berdasarkan data hasil pengamatan 

menggunakan GPS single frequency (L1) 

untuk baseline pendek (kurang dari 10 km) 

dengan waktu pengamatan selama 3 jam, 

ketelitian rata-rata yang dihasilkan 

mencapai lebih dari 5 cm. Dengan waktu 

pengamatan selama 2 jam, ketelitian rata-

rata yang dihasilkan mencapai 10 cm. 

Dengan waktu pengamatan selama 1 jam, 

ketelitian rata-rata yang dihasilkan 

mencapai kurang dari 20 cm. 

 

3. LANDASAN TEORI 

3.1 Global Positioning System (GPS)  

Global Positioning System (GPS) 

merupakan suatu sistem radio navigasi 

berbasis satelit yang memberikan 

pengukuran berdasarkan satelit GPS untuk 

menentukan posisi dan waktu yang akurat 

di mana pun di bumi selama 24 jam per 

hari dalam segala kondisi cuaca dan 

waktu. Satelit GPS berjumlah 24 satelit 

yang terbagi dalam 6 bidang orbit sehingga 

masing masing orbit ditempati 4 satelit 

dengan interval yang tidak sama. Hal ini 

bertujuan untuk menghasilkan probabilitas 

penampakan satelit secara maksimal di 

setiap tempat di permukaan bumi. Orbit 

satelit GPS itu  sendiri berinklinasi 55 

derajat terhadap bidang ekuator dengan 

ketinggian rata-rata dari permukaan bumi 

20.200 km, dan bermassa 800 kg maka 

satelit akan bergerak dengan kecepatan 

sekitar 4 km/det dengan periode 11 jam 58 

menit atau 2 kali dalam sehari pada suatu 

orbit yang sangat presisi dan 

mentransmisikan sinyal informasi berupa 

gelombang mikro ke bumi (Yusman, 

2010) 

 

3.2 Cara Kerja GPS 

Secara umum kerja Global Positioning 

System (GPS) dipengaruhi oleh tiga 

segment. Segment tersebut di antaranya 

adalah  Segment Angkasa, terdiri dari 24 

satelit yang selama 24 jam mengelilingi 

bumi sebanyak 2 kali putaran, segmen ini 

berfungsi mengirimkan signal kepada 

pengguna di bumi (receiver), selanjutnya 

Segment Kontrol, segment ini merupakan 

segment pengontrol yang terdiri dari 12 

stasiun yang tersebar di seluruh permukaan 

bumi. Terakhir adalah Segment Pemakai 

atau yang biasa disebut receiver. Sesuai 

dengan namanya receiver berfungsi 

sebagai penerima signal yang dipancarkan 

satelit, serta menampilkan nilai latitude, 

longitude dan altitude sebagai penentu 

posisi receiver saat mengakses data 

(Trimble, 2007: 2-6). 

 

3.2.1 Sinyal GPS 

Penentuan posisi secara tepat 

memerlukan beberapa pemahaman 

mengenai  struktur sinyal GPS dan 

bagaimana pengukuran dapat dilakukan. 

Sinyal yang sampai pada pengguna 

(receiver) juga perlu diperhatikan karena 

setiap jenis receiver memiliki tingkatan 

penerima sinyal dengan jumlah satelit 

yang berbeda-beda. Setiap satelit GPS 

mentransmisikan sinyal radio microwave, 

dimana sinyal ini terdiri dari dua frekuensi 

pembawa (atau gelombang sinus) yang 

dipengaruhi oleh dua kode digital dan 

navigation message, bentuk sinyal dapat 

dilihat pada  Gambar 3.2. Kedua 

gelombang mehasilkan frekuensi sebesar 

1,575.42 MHz yang disebut sebagai 

pembawa L1 dan 1,227.60 MHz yang 



disebut sebagai pembawa L2 

(Rabbany,2012:13-14). 

 

3.2.2 Prinsip Penangkapan Sinyal GPS 

Penentuan posisi dari hasil 

penangkapan sinyal oleh GPS receiver 

pada umumnya dapat terjadi karena 

adanya perbedaan waktu antara satelit GPS 

dengan jam bumi. Perbedaan ini 

disebabkan karena adanya Teori 

Relativitas(Haustein, 2009). 

Terdapat dua macam jarak yang 

digunakan pada pengukuran menggunakan 

satelit yaitu pseudorange dan fase 

pembawa. Pseudorange adalah 

pengukuran jarak berdasarkan korelasi 

antara kode yang dipancarkan oleh satelit 

dengan replika kode yg dibuat oleh 

receiver. Fase pembawa adalah 

pengukuran jarak berdasarkan jumlah 

gelombang penuh (cycles) yang terukur 

ditambah dengan nilai fraksional 

gelombang terakhir (saat diterima 

receiver) dan gelombang awal (saat 

dipancarkan oleh satelit) dikalikan dengan 

panjang gelombangnya (Rudianto dan 

Izman, 2011). 

 

3.3 Penentuan Posisi 

3.3.1 Konsep Penentuan Posisi 

Receiver menggunakan pesan yang 

dikirimkan satelit untuk menentukan posisi 

dan waktu pengiriman sinyal. Simbol x, y, 

dan z dari posisi satelit dan waktu 

pengiriman ditetapkan sebagai [xi, yi, zi, 

si] di mana subscript i menunjukkan satelit 

memiliki nilai 1, 2, ..., n, di mana n ≥ 4. 

Ketika waktu penerimaan pesan 

ditunjukkan oleh tampilan jam receiver 

sebesar t’
 
, waktu sebenarnya dari receiver 

adalah t = t’ - b, dimana nilai b adalah nilai 

bias GPS. Nilai bias tersebut sama untuk 

semua sinyal satelit yang diterima (dengan 

asumsi jam satelit semua disinkronisasi). 

Waktu transit pesan adalah t - b - si. 

Dengan asumsi pesan bergerak dengan 

kecepatan cahaya c, jarak yang 

ditempuhnya adalah (t - b - si) c. Dimana 

si adalah waktu di satelit. Sehingga untuk 

satelit didapatkan persamaan (1) dan 

persamaan (2). 

 

 

 

 

 

 

 

Persamaan di atas memiliki empat 

komponen [x, y, z, b], dimana tiga 

komponen dari posisi penerima GPS dan 

satu komponen dari jam bias-sinyal, 

sehingga diperlukan setidaknya empat 

satelit untuk memecahkan persamaan ini. 

Persamaan tersebut dapat diselesaikan 

dengan aljabar atau metode numerik 

(Wikipedia, 2015). 

 

3.3.2 Metode Penentuan Posisi 

Pada pelaksanaannya, prinsip 

penentuan posisi dengan satelit dapat 

diklasifikasikan atas beberapa metode 

penentuan posisi. Berdasarkan mekanisme 

aplikasinya, metode penentuan posisi 

dengan GPS dapat dikelompokkan atas 

beberapa metode yaitu : absolute, 

differensial static, rapid static, pseudo 

kinematik, dan stop and go. Metode 

penentuan posisi umumnya menggunakan 

data pseudorange. Dalam hal ini ada dua 

level ketelitian yang diberikan oleh GPS, 

yaitu Standard Positioning Service (SPS) 

dan Precise Positioning Service (PPS). 

SPS adalah pelayanan standar yang 

diberikan oleh GPS secara umum kepada 

siapa saja tanpa dipungut biaya, yaitu 

melalui pemakaian kode C/A (C/A=Coarse 

Acquisition atau Clear Access) yang 

terdapat pada sinyal L1. Sedangkan PPS 

adalah pelayanan yang dikhususkan untuk 

pihak militer Amerika Serikat dan pihak-

pihak yang diijinkan, melalui pemakaian 

kode P (P=Precise atau Private) yang 

terdapat pada sinyal L1 dan L2  (Soediatno 

& Gufron, 2015). 

 

 

 



4. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah 

jenis penelitian eksperimen yang dimulai 

dari tahapan persiapan, studi literatur, 

pengambilan data sampai pengolahan data 

dan analisis. Adapun metode yang 

digunakan pada penelitian ini adalah 

metode rata-rata titik tengah, metode 

diferensial pegukuran posisi 16 titik dan 

metode pengamatan posisi absolut dengan 

beberapa kali pengukuran. Tahapan 

penelitian dapat dilihat pada Gambar 4.1. 

 

Mulai

Tahapan Persiapan :

- Studi Literatur

- Setup Peralatan

- Pengujian dan Kalibrasi Alat

Pengukuran :

- Koordinat Posisi GPS Absolute

- Metode perata-rataan titik tengah

- Differential Method

Analisis Hasil dan Interpretasi Data :

- Perbandingan

- Tingkat Ketelitian Alat (GPS)

Pembahasan Hasil dan 

Simpulan

Pelaporan

Selesai

 

Gambar 4.1 Diagram Alur Penelitian. 

4.1  Teknik Pengambilan Data 

Agar kesalahan pengukuran 

berdasarkan bias lingkungan dapat 

dihindari maka pengukuran dilakukan pada 

kondisi cuaca cerah yang ditandai dengan 

keadaan awan. Sehingga kriteria 

penentuan metode dapat di fokuskan pada 

kesalahan metode pengukuran. Ada pun 

penjelasan mengenai teknik pengambilan 

data berdasarkan metode-metode yang 

sudah disebutkan sebelumnya adalah 

sebagai berikut : 

Metode  rata-rata titik tengah 

  Metode rata-rata titik tengah adalah 

metode yang sengaja dibentuk untuk 

mengurangi nilai error dari hasil 

pengukutran posisi absolut yang 

dilakukan. Mekanisme kerja dari metode 

ini adalah dengan menarik 1 titik dari titik 

sumber menuju 4 arah yang berbeda 

dengan jarak yang sama dari titik sumber 

seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.4. 

Saat melakukan pengambilan data, data 

posisi pertama yang di ukur adalah titik 

tengah, dilanjutkan dengan titik pada arah 

Selatan, kemudian kembali ke titik tengah 

baru dilanjutkan dengan titik pada arah 

Utara, Timur, dan Barat. Di mana pada 

setiap pergantian pengukuran posisi ke 

arah yang berbeda harus melewati titik 

tengah terlebih dahulu. 

Titik 

Tengah

S

TB

U

 

Gambar 4.2 Pola Metode Perhitungan 

         Rata-Rata Titik Tengah  

         (1 titik). 
 

Pengukuran untuk setiap titiknya 

dilakukan selama sepuluh menit. Setelah 

melakukan pengukuran titik tengah 

pertama (titik 1), dilanjutkan lagi dengan 

pengukuran tengah kedua (titik 2) dan 

seterusnya. Dimana jarak antara titik 

sumber dengan titik-titik persebaran harus 

sama. Pengukuran terus dilakukan dengan 

mengubah besar jarak antara titik sumber 

dengan titik-titik persebaran.  

Metode Diferensial Penentuan posisi 

Tidak seperti metode diferensial GPS 

(DGPS) yang membutuhkan lebih dari satu 

receiver dalam pengambilan datanya. 



Metode Diferensial Penentuan Posisi Titik 

adalah metode pengukuran posisi dengan 

memindahan lokasi titik pengukuran dalam 

selang waktu yang telah ditentukan untuk 

meningkatkan nilai akurasi GPS. Ada pun 

metode ini dilakukan dengan mengukur 16 

titik yang berjarak 1 meter untuk masing-

masing titiknya seperti yang ditunjukkan 

pada Gambar 4.2, dengan lama 

pengukuran tiap titik adalah sepuluh menit. 
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Gambar 4.6 Pola Pengukuran 16 Titik  

     dengan Metode Diferensial. 
 

Metode Penentuan Posisi Absolut 

dengan beberapa kali Pengukuran 

Metode ini dilakukan dengan 

mengukur dua titik yang masing-masing 

titik berjarak satu meter, namun pada 

setiap titik pengukuran dilakukan 

pengukuran sebanyak 10 (sepuluh) kali 

dengan durasi waktu tiap satu kali 

pengukuran selama lima menit dan jeda 

waktu pengukuran setiap titik selama dua 

menit, yang berarti untuk satu titik 

dilakukan pengukuran selama satu jam. 

Gambaran pengukuran dapat dilihat pada 

Gambar 4.3. 

 

Titik 

Pertama

Titik 

Kedua

 
 

Gambar 4.7  Pola Pengukuran Dua Titik  

               Berdasarkan Metode  

          Penentuan  Posisi Absolut  

          dengan Sepuluh Kali  

          Pengukuran. 

 

Setelah di dapatkan data pengukuran 

dengan metode penentuan posisi absolut 

dengan sepuluh kali pengukuran seperti 

yang dijelaskan di atas, maka pengukuran 

dilanjutkan kembali dengan mengukur 

posisi satu titik saja sebanyak 56 (lima 

puluh enam) kali pengukuran dengan 

durasi untuk setiap kali pengukuran 

dilakukan selama satu menit. 

 

4.2 Teknik Analisis dan Interpretasi 

Data 

Pengolahan data yang dilakukan dalam 

penelitian ini digunakan data $GPGGA. 

Hal ini dikarenakan data yang tertera pada 

header $GPGGA merupakan fix data yang 

berarti seluruh informasi terlengkap berada 

pada header tersebut. Salah satu contoh 

penjabaran data dari haeder tersebut ialah 

sebagai berikut : 
$GPGGA,170834,0835.2664,S,11605

.741,E,,1,08,1.5,280.2,M, 

34.0,M,,,*59  penjabaran data header 

$GPGGA dapat dilihat pada Tabel 4.1.  

 

Tabel 4.1 Penjabaran Data GPGGA. 

Name Example Data Description 

Time 170834 17:08:34 UTC 

Latitude 

0835.2664,S 

08d 35.2664′ S 

or 08d 35′ 16″ 

S 

Longitude 

11605.7412,E 

116d 05.7412′ 

E or 116d 05′ 

44″ E 

Fix Quality : 

0=Invalid 

1=GPS fix 

2= DGPS fix 

1 
Data is from a 

GPS fix 

Number of 

Satellites 
08 

8 Satellites are 

in view 

Horizontal Dilution 

of 

Precision(HDOP) 
1.5 

Relative 

accuracy of 

horizontal 

position 

Atitude 

280.2, M 

280.2 meters 

above mean 

sea level 

Height of geoid 

above WGS84 

ellipsoid 

-34.0, M -34.0 meters 

Time since last 

DGPS update 
blank No last update 

DGPS reference 

station id 
blank No station id 

Checksum *75 Used by 



program to 

check for 

transmission 

errors 

Perhitungan Nilai Rata-Rata Titik 

Pusat 

Dengan melakukan penyebaran titik 

dengan jarak yang telah ditentukan. 

Dilakukan pengukuran jarak antara titik 

pusat pertama dan titik pusat kedua yang 

sebelumnya telah diukur jarak real nya 

menggunakan meteran. 

Setelah dilakukan pengukuran selama 

beberapa jam dengan durasi 10 menit 

untuk masing-masing titik. Dihitung nilai 

rata-rata tiap titik pusat. Setelah itu 

didapatkan dua nilai a (nilai rata-rata titik 

pusat pertama) dan b (nilai rata-rata titik 

pusat kedua). Dihitung selisih nilai a dan b 

sebagai besar jarak antara titik pusat 

pertama dan kedua. Lalu dibandingkan 

dengan nilai selisih atau jarak titik pusat 

pertama dan kedua yang diukur secara real 

menggunakan meteran. 

Perhitungan Nilai Rata-Rata Setiap 

Titik 

Analisis perhitungan nilai rata-rata 

setiap titik dilakukan pada pengambilan 

data dengan metode diferensial 

pengukuran posisi 16 titik dan metode 

penentuan posisi absolut dengan sepuluh 

kali pengukuran. Setiap titik  pengukuran 

dirata-ratakan nilainya dan hasilnya 

dibandingkan dengan titik pergeseran 

selanjutnya. Selisih yang di dapatkan dari 

nilai rata-rata dibandingkan dengan jarak 

real titik pengukuran.  Sedangkan untuk 

pengukuran 1 titik dengan 56 kali 

pengambilan data, dilakukan perhitungan 

rata-rata untuk setiap kali pengukurannya 

dan dilakukan analisis perubahan nilai 

setiap kali pengambilan data serta 

ditentuka nilai modo dan mean dari data 

yang didapatkan.  

Penentuan Error 

Penentuan nilai error untuk setiap 

metode yang digunakan pada penelitian ini 

dianalisis dari nilai latitude dan longitude 

setiap titik pengukurannya. Sebelum 

melakukan analisis error, terlebih dahulu 

didapatkan nilai rata-rata titik pengukuran 

yang nantinya dijadikan titik acuan dalam 

menganalisis nilai latitude dan longitude 

yang relatif jauh. Nilai latitude dan 

longitude yang relatif jauh dari titik acuan 

inilah yang menjadi faktor perbedaan jarak 

antara titik-titik pengukuran. Perbedaan 

jarak antara titik pengukuran yang 

dibandingkan dengan nilai real 

pengukuran berdasarkan alat ukur standar 

pengukuran panjang analitik (meteran) 

inilah yang dikatakan sebagai error 

pengukuran. 

Interpretasi Data 

Data-data pada penelitian ini 

dibandingkan sesuai dengan metode 

pengambilan data yang telah dilakukan, 

sehingga interpretasi data untuk penelitian 

ini yang pertama dengan menganalisis 

besar akurasi Arduino GPS Shield 

berdasarkan GPS Trimble R3. Kemudian 

pada percobaan pertama dengan 

menggunakan metode nilai rata-rata titik 

tengah. Ditampilkan perbandingan antara 

latitude dengan longitude berdasarkan 

hasil pengukuran. Sehingga dapat dilihat 

nilai titik mana saja yang tidak sesuai. Dan 

pada metode kedua dan ketiga yaitu 

dengan metode perhitungan posisi secara 

diferensial dan penentuan posisi absolute 

sebanyang sepuluh kali pengambilan data 

atau lebih, nilai latitude dan longitude 

dimasukkan ke dalam grafik sehingga 

menghasilkan tampilan peta titik yang 

menunjukkan nilai x untuk longitude dan y 

untuk latitude. Selain itu dilakukan pula 

perbandingan berdasarkan variasi nilai 

latitude dan longitude menggunakan 

matlab 2013. 

 

5. HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1 Perbandingan Hasil Pengukuran 

Arduino GPS Shield dan GPS  

Trimble R3 

Hasil pengukuran posisi satu titik 

menggunakan GPS Trimble R3 dan 

Arduino GPS shield  menunjukkan bahwa 

pada pengukuran titik dengan 



menggunakan metode pengukuran posisi 

absolut didapatkan selisih pengukuran 

sebesar 6 meter untuk latitude dan 5 meter 

untuk longitude. Sedangkan hasil 

pengukuran posisi dengan metode rata-rata 

titik tengah menunjukkan ketelitian 

sebesar 3 meter untuk nilai latitude dan 3 

meter untuk nilai logitude yang berarti 

lebih baik didibandingkan dengan 

menggunakan metode pengukuran posisi 

absolut. Perbedaan nilai pengukuran pada 

GPS tersebut hanya berada pada digit 

terakhir dari nilai pengukuran. 

 

5.2 Metode Pengukuran Rata-Rata   

Titik Tengah 

Hasil pengamatan dengan 

menggunakan metode pengukuran rata-

rata titik tengah untuk penentuan posisi 

pada jarak 1 meter antara titik pusat 

pertama dengan titik pusat kedua yang 

digeser ke arah utara ditunjukkan pada 

Gambar 5.1 Pada data tersebut didapatkan 

selisih pengukuran sebesar 0,8 meter untuk 

latitude dan 6,6 meter untuk longitude. 

Dapat kita analisis bahwa nilai pergeseran 

seharusnya bernilai 1 meter untuk latitude, 

mengingat titik pusat kedua adalah titik 

persebaran ke arah utara dari titik pusat 

pertama. Hal tersebut menunjukkan 

terdapat error pengukuran sebesar 0,2 

meter untuk nilai latitude pada penentuan 

titik ini. Sedangkan untuk nilai longitude 

dihasilkan selisih nilai yang besar, dimana 

seharunya nilai longitude memberika 

selisih yang tidak  besar. Adapun 

persebaran titik ukur dari data tersebut 

dapat dilihat pada Gambar 5.1. 

 

 

 
Gambar 5.1 Hasil Pengukuran Posisi 

Suatu Titik dengan Metode 

Rata-Rata Titik Tengah 

(Jarak 1 m) Menggunakan 

Titik Pusat 1 sebagai Titik 

Acuan. 
  

Hasil pengukuran yang ditampilkan 

pada Gambar 5.1 menunjukkan 

pengukuran dengan rata-rata titik pertama 

sebagai titik acuannya, dengan Data Posisi 

1 adalah nilai pengukuran pada titik pusat 

pertama dan Data Posisi 2 adalah nilai 

pengukuran pada titik pusat kedua. Data  

tersebut memperlihatkan bahwa titik-titik 

pengukuran jauh dari harapan. Terlihat 

dari salah satu titik pada data 2 tampak 

terukur sangat jauh dan penyebaran titik 

tidak sesuai dengan skema pada Gambar 

4.5. Hal ini yang menjadi salah satu faktor 

nilai latitude dan longitude antara titik 

pusat menjadi kurang teliti.   

Penerapan metode yang sama dengan 

jarak 2 meter menghasilkan nilai latitude 

sebesar 3,7 meter dan nilai longitude 

sebesar 0,9 meter antara titik pusat 

pertama dan titik pusat kedua. Dari data 

kita dapatkan error pengukuran sebesar 

1,7 meter untuk latitude dan nilai 

longitude yang lebih baik dibandingkan 

pengukuran pada jarak 1 meter. Nilai 

longitude dapat dikatakan baik dengan 

meninjau arah pergeseran titik 

pengukuran. Pengukuran titik pusat kedua 

dilakukan dengan melakukan pergeseran 

ke arah utara, sehingga perubahan nilai 

pengukuran jarak haruslah terlihat pada 

nilai latitude, sedangkan longitude tidak 

mengalami perubahan nilai. Namun dalam 



suatu proses pengukuran terdapat beberapa 

jenis error atau kesalahan pengukuran 

misalnya saja kesalahan sistematik yang 

berasal dari alat atau pun kesalahan 

random akibat jumlah satelit pemancar 

yang mengalami perubahan. Kesalahan ini 

lah yang menyebabkan nilai longitude 

tidak konstan. Pada Gambar 5.2 

ditampilkan hasil pengukuran titik tersebar 

cukup merata dan tidak ada titik yang 

persebarannya terlalu menjauhi titik pusat. 

Hal ini lah yang menjadikan nilai error 

pengukuran titik pusat tidak begitu besar.  

 

 
 

Gambar 5.2  Hasil Pengukuran Posisi  

Suatu Titik dengan 

Metode Rata-Rata Titik 

Tengah (Jarak 2 m) 

Menggunakan Titik Pusat 

1 sebagai Titik Acuan. 
 

Data pengukuran titik yang 

ditunjukkan oleh Gambar 5.2 

menampilkan selisih nilai latitude dan 

longitude yang cukup baik. Jika 

dibandingkan dengan hasil pengukuran 

sebelumnya yang menggunakan metode 

rata-rata titik tengah berjarak 1 meter, pada 

pengukuran jarak 2 meter ini lebih baik. 

Meski pun letak titik pada Gambar 5.2 

masih jauh dari bentuk pola yang 

diharapkan. 

Pengukuran terakhir dengan metode 

yang sama pada jarak ukur 3 meter untuk 

setiap titik-titik pengukuran didapatkan 

hasil pengukuran antara titik pusat pertama 

dan titik pusat kedua sebesar 6,4 meter 

untuk nilai latitude dan 1,8 meter untuk 

nilai longitude. Sehingga dari data tersebut 

di dapatkan error nilai latitude sebesar 3,4 

meter dan  didapatkan nilai yang baik 

untuk longitude. Untuk lebih jelasnya letak 

titik pengukuran dapat dilihat pada 

Gambar 5.3. 

 

 

Gambar 5.3 Hasil Pengukuran Posisi 

Suatu Titik dengan Metode 

Rata-Rata Titik Tengah 

(Jarak 3 m) Menggunakan 

Titik Pusat 1 sebagai Titik 

Acuan. 

  
Hasil yang di dapatkan dari 

pengukuran posisi pada metode ini 

menunjukkan bahwa posisi titik pusat 1 

dan titik pusat 2 untuk jarak real 

pengukuran sebesar 1, 2 dan 3 meter, 

didapatkan nilai rata-rata ketelitian 2 

sampai 3 meter. 

 

5.2 Metode Diferensial Penentuan 

Posisi 16 Titik 

Pengukuran posisi dalam metode ini 

memiliki jarak antar titik sebesar 1 meter. 

Pemetaan titik pengukuran dengan metode 

diferensial penentuan posisi 16 titik 

menghasilkan nilai rata-rata tiap titik 

pengukuran seperti yang ditunjukkan pada 

Gambar 5.4.  

 



 
 

Gambar 5.4 Peta Posisi 16 Titik 

Pengukuran dengan Titik 

Acuan  Titik 1 berdasarkan 

Metode Diferensial 

Penentuan Posisi. 

Nilai pengukuran dapat dikatakan baik 

jika untuk setiap titik pada daerah latitude 

yang sama memiliki selisih nilai latitude 

sebesar satu meter. Begitu pula dengan 

longitude, untuk setiap daerah longitude 

yang sama, selisih nilai longitude harus 

bernilai 1 meter. Letak titik-titik yang 

berada pada daerah latitude dan longitude 

yang sama dapat dilihat pada Gambar 4.6. 

Dari pengukuran yang telah dilakukan 

didapatkan hasil seperti yang ditampilkan 

pada Gambar 5.4. Gambar tersebut 

menunjukkan bahwa  perpindahan titik 

sejauh 1 meter untuk posisi latitude dapat 

menghasilkan nilai perpindahan yang baik 

yaitu bernilai 1 meter untuk titik 4, 5, 6 

dan 7. Sedangkan nilai  longitude untuk 

titik 4, 5, 6 dan 7 didapatkan perubahan 

nilai yang tidak konstan namun stabil. 

Keadaan tersebut dapat dikatakan stabil 

karena dari keempat nilai tersebut hanya 

terdapat satu nilai longitude yang berbeda, 

dan perbedaannya pun tidak jauh. Akan 

tetapi untuk nilai longitude data secara 

keseluruhan untuk titik-titik yang 

seharusnya bernilai selisih 1 meter setiap 

pergeseran ke arah barat dan timur 

menghasilkan nilai yang sebagian besar 

konstan atau tidak berubah.    

Berdasarkan data yang didapatkan, 

terlihat bahwa jarak antar ttitk bervariasi. 

Hal ini  disebabkan karena jumlah satelit 

yang ditangkap oleh receiver berbeda-beda 

setiap pergantian waktunya, dimana 

pergerakan satelit sangatlah cepat dan 

membuat formasinya cepat berubah 

sehingga jarak pengukuran pun berbeda 

(lampiran 2). Hal ini pula yang 

menyebabkan ikatan baseline setiap 

perubah titik dan waktu mengalami 

perubahan formasi ikat. Hal tersebut dapat 

dilihat dari hasil pengukuran titik 15 yang 

berjarak sangat jauh dari titik-titik lainnya. 

Selain itu perbedaan juga terjadi saat 

dilakukan pengukuran pada data ke 17 

yang merupakan titik pengukuran 1, 

dimana didapatkan hasil yang berbeda dari 

saat pengukuran pertama.  

 

5.3 Metode Penentuan Posisi Absolut 

dengan Sepuluh Kali Pengukuran 

Jika ditinjau dari pengukuran 16 titik 

yang dilakukan sebelumnya, telah diamati 

bahwa setiap pengukuran suatu posisi pada 

waktu yang berbeda akan menghasilkan 

data yang berbeda pula. Sehingga 

dilakukanlah penentuan posisi suatu titik 

yang diukur selama sepuluh kali 

pengukuran dalam selang waktu masing-

masing titik pengukuran adalah dua menit 

dengan lama pengukuran lima menit. 

Durasi pengukuran pada percobaan ini 

lebih singkat dibandingkan metode-metode 

sebelumnya. Hal ini dikarenakan 

perubahan nilai yang didapatkan receiver 

saat pengambilan data mengalami 

perubahan di 3-5 detik pertama, sehingga 

nilai  fix data yang diterima receiver cepat 

didapatkan. Hal tersebut dibuktikan juga 

pada pengukuran yang dilakukan selama 

24 jam untuk menguji nilai konstan fix 

data yang didapatkan. Hasil dari 

percobaan tersebut menunjukkan bahwa 

ketika receiver sudah mendapatkan nilai 

fix data maka  nilai latitude dan longitude 

akan terus konstan atau tidak berubah. 

Dari percobaan penentuan posisi 

absolut dengan sepuluh kali pengukuran 

didapatkan nilai yang sedikit berbeda tiap 

pengukuran longitude dan latitude. 

Hasilnya dapat dilihat pada Gambar 5.5 

untuk pengukuran titik pertama dan 



Gambar 5.6 untuk pengukuran titik kedua 

dengan pergeseran titik ke arah timur. 

 

 
 

Gambar 5.5 Peta Posisi dengan Metode 

Penentuan Posisi Absolut 

Titik 1 untuk Sepuluh kali 

Pengukuran Berdasarkan 

Titik Acuan Rata- Rata Titik 

1. 

 

Hasil pengukuran posisi titik pertama 

pada Gambar 5.5 menunjukkan bahwa 

letak titik disetiap pergantian jam 

pengukuran berdasarkan selisih antara nilai 

latitude dan longitude titik rata-rata dan 

masing-masing titik pengukuran yang 

baik. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai 

latitude yang stabil dengan perubahan 

tidak besar dan nilai longitude yang 

mengalami perubahan dengan jarak yang 

tidak besar. Namun terdapat pula sedikit 

error pengukuran yang mengakibatkan 

penyebaran titik dalam skema di atas 

terletak sedikit jauh dari titik-titik lainnya.  

 

 
 

Gambar 5.6 Peta Posisi dengan Metode 

Penentuan Posisi Absolut 

Titik 2 untuk Sepuluh kali 

Pengukuran Berdasarkan 

Titik Acuan Rata-Rata Titik 

2. 

 

Sama dengan data titik pertama, data 

titik kedua yang tampak pada Gambar 5.6 

berkumpul pada daerah yang sama 

meskipun terdapat pula beberapa error 

pengukuran yang menyebabkan adanya 

persebaran titik yang tidak begitu jauh. 

Sehingga jika kedua gambar tersebut 

digabungkan dengan menggunakan rata-

rata titik pertama sebagai titik acuannnya. 

Akan tampil peta posisi seperti Gambar 

5.7. 
 

 

Gambar 5.7 Gabungan Peta Posisi dengan 

Metode Penentuan Posisi 

Absolut Titik 1 dan 2 untuk 

Sepuluh kali Pengukuran 

Berdasarkan Titik Acuan 

Rata-Rata Titik 1. 

 

Hasil penggabungan dua data yang di 

tampilkan pada Gambar 5.7  menunjukkan 

Data Posisi 1 merupakan data pengukuran 

titik 1 dan Data Posisi  2 merupakan data 

pengukuran titik 2. Dari data tersebut 

dapat dilihat bahwa titik-titik bergeser 

terus ke arah longitude dan berkumpul 

pada daerah latitude yang sama. Hal ini 

sesuai dengan pengukuran yang dilakukan, 

dimana titik pengukuran kedua di geser 

pada daerah longitude yaitu ke arah timur. 

Sehingga dapat memberikan gambaran 

bahwa semakin sering pengulangan 

pengukuran dilakukan maka akan semakin 

akurat pula penentuan posisinya. Dan dari 

perbandingan data tersebut didapatkan 

nilai ketelitin mencapai 1 meter untuk 

longitude. Hal ini dapat dilihat dari 

perbedaan jarak latitude antara rata-rata 

titik pengukuran. 

 



5.4 Metode Diferensial Penentuan 

Posisi dengan Lebih dari Sepuluh 

Kali Pengukuran 

Hasil Pengukuran dari metode 

diferensial penentuan posisi dengan lebih 

dari sepuluh kali pengukuran pada 

penentuan posisi suatu titik dapat dilihat 

pada Gambar 5.8 untuk nilai  longitude 

dan Gambar 5.9 untuk nilai latitude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 5.8  Hasil Pengukuran Longitude Titik 1 dengan 56 Kali Pengukuran 

              Menggunakan Metode Penentuan Posisi Absolut dengan Titik    

                         Acuan (12924154,8030 m) Lintang Selatan. 

 

 
 

 

 

Gambar 5.9 Hasil Pengukuran  Latitude titik 1 dengan 56 kali Pengukuran 

  menggunakan Metode Penentuan Posisi Absolut dengan Titik 

Acuan (957046,1586 m) Bujur Timur. 

 Variasi 

nilai 

Longitude 

 posisi Longitude (m) 

posisi  Latitude (m) 

 Variasi 

nilai 

Latitude 



Data yang ditampilkan pada Gambar 

5.8 dan Gambar 5.9 jika di bandingkan 

dengan Grafik Gaussian menunjukkan 

bahwa puncak grafik tidak berada pada 

titik 0 yang merupakan nilai rata-rata 

pengukuran. Akan tetapi puncaknya 

berada pada nilai modus setiap 

pengukuran. Dari data tersebut maka dapat 

dianalisis bahwa titik acuan untuk 

penentuan posisi yang digunakan tidak 

harus berdasarkan nilai rata-rata 

pengukurannya akan tetapi nilai modus 

juga dapat dijadikan titik acuan untuk 

penentuan posisi.  

 

6. SIMPULAN  

  Dari penelitian yang telah dilakukan 

maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Metode peningkatan nilai akurasi yang 

paling cocok digunakan adalah dengan 

merata-ratakan hasil pengukuran 

dengan minimal sepuluh kali 

pengambilan data untuk satu titik. Hal 

tersebut dibuktikan dengan nilai 

akurasi terbaik yang didapatkan dari 

hasil pengukuran metode ini mencapai 

1 meter.  

2. Dari hasil perbandingan menggunakan 

GPS Trimble R3 dengan metode 

pengukuran nilai rata-rata titik tengah 

mampu meningkan nilai ketelitian 

Arduino GPS Shield sebesar 3 meter. 

Dan untuk metode penentuan posisi 

absolut dengan minimal sepuluh kali 

pengukuran mampu meningkatkan 

ketelitian mencapai 1 meter. 
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