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ABSTRACT
When the Total Station tilt sensor is activated, automatic correction of vertikal angle and horizontal angle
for mislevelment is displayed. To ensure a precise angle measurement. In case the instrument is used in an
unstable situation, constant indexing may be impossible. In this case, the function of tilt correction can be
stopped. This adversely affects precision in measurement or survey. Eliminate the parallax by carefully focusing
and using diopter adjustment.
This instrument can be used for stadia surveying, measurement by stadia is a convenient method for
measuring distances with the stadia hairs of the instrument, in combination with a graduated rod. The stadia
interval is the distance between the top stadia hair reading and the bottom stadia hair reading.
Manfaat yang di dapat dari pembuatan
program adalah:
1. Dapat membantu memberikan solusi dari
masalah–masalah yang dihadapi khususnya oleh
tenaga geodesi (surveyor) yang berkecimpung
di bidang survey dan pemetaan.
2. Diharapkan pembuatan program yang dilakukan
dapat dijadikan referensi agar terhindar dari
kemungkinan kesalahan dalam perhitungan dan
penggambaran data ukuran lapangan.

1.

PENDAHULUAN
Seiring dengan perkembangan teknologi saat
ini, pekerjaan survey dan pemetaan dituntut untuk
lebih mengutamakan kecepatan, ketepatan, dan
ketelitian suatu informasi. Untuk itu pekerjaan
survey dan pemetaan memerlukan peralatan–
peralatan yang mendukung kegiatan yang dilakukan,
baik dari segi peralatan pengukuran maupun
peralatan
pengolahan
data
ukuran
untuk
mendapatkan informasi–informasi yang akurat di
atas permukaan bumi.
Dalam membantu pekerjaan survey dan
pemetaan diperkenalkan suatu peralatan ukur tanah
yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan
informasi secara tepat, cepat, dan teliti. Peralatan
ukur tanah tersebut adalah Total Station.
Untuk membantu proses pengolahan data
ukuran lapangan menggunakan peralatan Total
Station diperlukan suatu perangkat lunak (software)
tertentu yang nantinya bisa dipakai secara mudah.
Pembuatan program tersebut dimaksudkan untuk
mempermudah kelancaran dalam perhitungan dan
penggambaran data ukuran lapangan dengan
menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic
6.0.

Pada pembuatan program pengolahan data
ukuran lapangan diharapkan menunjukkan hasil
yang benar, sehingga membutuhkan data–data
penunjang yang diantaranya yaitu rumus–rumus
metode perhitungan koordinat, data–data yang
diolah nantinya berupa data pengukuran poligon,
situasi, dan profil.
Dalam pengolahan data ukuran poligon
terdapat dua metode yang dianggap lebih teliti yaitu
poligon terbuka terikat sempurna dan poligon
tertutup, adapun proses pengolahan koordinatnya
antara lain:
Syarat poligon terbuka terikat sempurna
Σ s + f (s)
= ( α akhir – α awal ) + (
n – 1 ) * 180°

2.

PEMBUATAN PROGRAM
Pelaksanaan pekerjaan dalam pembuatan
program pengolahan data ukuran lapangan
menggunakan peralatan Total Station dengan
memanfaatkan Visual Basic 6.0 meliputi:
1. Mendesain visualisasi program pengolahan
data, mulai dari input data, proses pengolahan
data, sampai dengan hasil akhir yang diinginkan
menggunakan Visual Basic 6.0.
2. Mengaplikasikan program yang telah dibuat
dengan cara memasukkan data ukuran lapangan
untuk mengetahui apakah program yang telah
dibuat layak untuk digunakan atau belum.
3. Menguji coba program yang dibuat dan
membandingkan hasil pengolahan data dengan
program yang lain.
4. Hasil akhir nantinya dapat disajikan berupa
koordinat dan bentuk grafis berupa peta.

Syarat poligon tertutup
Σ s + f (s)
= ( n – 2 ) * 180°, untuk
sudut dalam
Σ s + f (s)
= ( n + 2 ) * 180°, untuk
sudut luar
Pengolahan data koordinat poligon tertutup
dan terbuka terikat sempurna
X2 = X1 + d12.sin α12 + f (x)’ = d 12 * f (x)

∑d

Y2 = Y1 + d12.cos α12 + f (y)’ =

profil
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Dalam pengolahan data ukuran situasi dan
(memanjang dan
melintang),
tidak
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4.
5.
6.

menggunakan syarat ketelitian, adapun proses
pengolahan koordinatnya antara lain:
Pengolahan data koordinat situasi dan profil
X2 = X1 + d12.sin α12
Y2 = Y1 + d12.cos α12
Dari rumus–rumus diatas dapat secara
langsung dipakai dalam pembuatan program
pengolahan data ukuran. Terdapat beberapa tahapan
dalam pembuatan program yang nantinya dapat
dipakai dalam aplikasi pengolahan data, diantaranya:

Pengumpulan data ukuran lapangan
Pembuatan visualisasi program
Pembuatan program
Aplikasi program
Ujicoba program
Hasil program

Untuk lebih jelasnya dalam makalah ini
terdapat diagram alir pembuatan program pada
gambar 1, sehingga nantinya pembuatan program
tersebut dapat dipahami oleh pengguna program.

Persiapan

Pengumpulan Data Ukuran Lapangan
Menggunakan Peralatan Total Station

Pembuatan Visualisasi Program

Pembuatan Program Dengan Visual Basic 6.0
Perhitungan Data Ukuran Lapangan
1. Poligon
2. Detail / Situasi
3. Profil

Aplikasi Program

Data Masukan (Data ASCILL)
Hasil Data Ukuran Lapangan

Proses Editing dan Perhitungan Data

Uji Coba

Perbaiki Program
Hasil Sementara
( Koordinat :X,Y,Z )
Tidak
Apakah Hasil Sudah
Benar ?
Ya

Hasil Akhir
( Koordinat :X,Y,Z )

Pengambaran
Export AutoCAD

Gambar 1. Diagram Alir Pembuatan Program
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perhitungan data pada pembuatan program yang
dilakukan sesuai dengan aplikasi rumus–rumus yang
telah disediakan.
Rancangan program perhitungan data ini
dilakukan melalui bahasa pemrograman Visual Basic
6.0, dengan algoritma seperti pada gambar 3.
Setelah dilakukan pembuatan bahasa program
pengolahan data ukuran, hasil yang didapat harus
sesuai dengan yang diharapkan mulai dari awal
sampai akhir, sehingga program yang dibuat sudah
memenuhi syarat untuk digunakan sebagaimana
mestinya dalam pengolahan data ukuran.
Makalah ini juga menampilkan flow chart
program pengolahan data, sehingga pengguna
nantinya dapat memahami alur dari data yang akan
dilakukan proses pengolahan data.

3.

RANCANGAN PENGAMBILAN DATA
Rancangan pengambilan data ini dilakukan
dari data ASCII yang sudah di download dari alat
Total Station yang nantinya dapat dipilih dan dikirim
langsung melalui program yang telah dibuat.
Proses pemilihan data yang akan dikirim
harus memenuhi syarat pengambilan data yang akan
diolah, diantaranya: data piringan sudut horizontal,
data piringan sudut vertikal, data jarak datar, data
tinggi alat, data tinggi reflektor, dan data identitas
titik.
Rancangan program ini dilakukan melalui
bahasa pemrograman Visual Basic 6.0, dengan
algoritma seperti pada gambar 2.
4.

RANCANGAN PENGOLAHAN DATA
Rancangan pengolahan data ini digunakan
untuk perhitungan koordinat titik, proses

Gambar 2. Rancangan Pengambilan Data Total Station
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Sub HitungKoordinat()
Dim i As Long, jumBedaTinggi As Double
Dim jumAbsis As Double, jumOrdinat As Double
Dim jumJarak As Double

MatrikKoordinat = zeros(CLng(txtJumlahCari) - 1, 3)
MatrikKoordinat(1, 1) = txtXb + ((MatrikJarak(2).Simple) *
Sin(Radian(MatrikAzimut(2).Simple)))
MatrikKoordinat(1, 1) = MatrikKoordinat(1, 1).Simple - _
jumAbsis
' menghitung 2
For i = 2 To txtJumlahCari - 1
MatrikKoordinat(i, 1) = MatrikKoordinat(i - 1, 1).Simple +
((MatrikJarak(i + 1).Simple) *
Sin(Radian(MatrikAzimut(i +
1).Simple)))
MatrikKoordinat(i, 1) = MatrikKoordinat(i, 1).Simple - _
jumAbsis
Next
' Y
MatrikKoordinat(1, 2) = txtYb + ((MatrikJarak(2).Simple) *
Cos(Radian(MatrikAzimut(2).Simple)))
MatrikKoordinat(1, 2) = MatrikKoordinat(1, 2).Simple - _
jumOrdinat
For i = 2 To txtJumlahCari - 1
MatrikKoordinat(i, 2) = MatrikKoordinat(i - 1, 2).Simple +
((MatrikJarak(i + 1).Simple) * Cos(Radian(MatrikAzimut(i + 1).Simple)))
MatrikKoordinat(i, 2) = MatrikKoordinat(i, 2).Simple - _
jumOrdinat
Next
MatrikKoordinat(1, 3) = txtZb + MatrikBedaTinggi(2).Simple
MatrikKoordinat(1, 3) = MatrikKoordinat(1, 3).Simple + _
jumBedaTinggi
For i = 2 To txtJumlahCari - 1
MatrikKoordinat(i, 3) = MatrikKoordinat(i - 1, 3).Simple +
MatrikBedaTinggi(i).Simple
MatrikKoordinat(i, 3) = MatrikKoordinat(i, 3).Simple + _
jumBedaTinggi

Gambar 3. Rancangan Pengolahan Data Total Station

6.

ANALISA HASIL PROSES PENGOLAHAN
DATA
Untuk mengetahui kebenaran dari hasil
program perhitungan, maka hasil perhitungan dari
program tersebut perlu dilakukan analisa hasil
perhitungan data ukuran dengan menguji ketelitian
hasil perhitungan menggunakan hitungan manual
yaitu perangkat lunak Microsoft Excel, sehingga
hasil dari program pengolahan data ukuran Total
Station dapat teruji kebenarannya.
Pengujian program dilakukan dengan cara
membandingkan hasil pengolahan data antara hasil
program
perhitungan
menggunakan
bahasa
pemrograman Visual Basic 6.0 dengan hasil
perhitungan
menggunakan
perangkat
lunak
Microsoft Excel.

5.

HASIL PEMBUATAN PROGRAM
Pembuatan program pengolahan data Total
Station terdiri dari beberapa tampilan yaitu: Menu
Utama, Input Data Total Station, Master Data
Ukuran, Input Data Ukuran, Perhitungan Data,
Grafis Hasil perhitungan.
Pada hasil tampilan menu utama terdapat
beberapa menu data yang akan diolah, diantaranya:
Poligon, Profil, Situasi, Titik Referensi, Sipat Datar
seperti pada gambar 5.
Program pengolahan data ini tidak hanya
untuk mengolah data ukuran dari alat Total Station
aja, melainkan dapat juga dipakai untuk pengolahan
dari data ukuran Theodolit. Sehingga pengguna
program pengolahan data ini tidak perlu khawatir
dalam proses pengolahan data ukurannya.
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FLOW CHART PROGRAM

Start

Pengolahan Data Ukuran Total Station

Poligon :
Tertutup
Terbuka Terikat Sempurna

-

Detail

Input Data:
Koord. (Begin)
Koord. (End)
Sudut Hz
Sudut Vertikal
Jarak Datar
Tinggi
Instrument
- Tinggi Reflektor

-

-

-

Koord. Referensi
Koord. Titik
Sudut Hz
Sudut Vertikal
Jarak Datar
Tinggi
Instrument
- Tinggi Reflektor
- Id

Id

Proses Reduksi Dan Pengolahan Data

Titik Referensi

Sipat Datar

Input Data:

Input Data:

-

Profil :
Memanjang
Melintang

-

Koord. Referensi
Koord. Titik
Sudut Hz
Sudut Vertikal
Jarak Datar
Tinggi Instrument
Tinggi Reflektor
Id

Proses Pengolahan Data

Output Data:
Grafis
Koordinat Titik ( X,Y )

Output Data :
Grafis
Koordinat Titik ( X,Y,Z )

Hasil Akhir
Hard Copy ( Print Out )

End

Gambar 4. Flow Chart Program Pengolahan Data

Gambar 5. Tampilan Menu Utama Program
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Save File Computer ( *.scr )
Ekspor AutoCAD
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Gambar 6. Hasil Pengolahan Data Menggunakan Program Baru

Gambar 7. Hasil Pengolahan Data Menggunakan Program Microsoft Excel
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Bahwa hasil pengolahan data menggunakan
program yang dibuat dengan menggunakan
perangkat lunak Microsoft Excel menunjukkan
adanya pendekatan kesamaan hasil akhir pemrosesan
data, sehingga program yang di buat sudah teruji
kebenarannya dan sudah siap digunakan dalam
pemrosesan data ukuran lapangan seutuhnya.
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b.

7.

KESIMPULAN
Program perhitungan dan penggambaran data
ukuran Total Station juga dilengkapi dengan data
masukan titik referensi dan sipat datar yang dapat
dipanggil langsung dalam pengolahan data ukuran
Total Station.
Hasil akhir pengolahan data menggunakan
program perhitungan dan penggambaran data ukuran
Total Station antara lain:
a. Poligon
Untuk perhitungan data ukuran poligon terbuka
terikat sempurna, hasil perhitungannya sama
dengan perhitungan data ukuran poligon
tertutup, yaitu data yang ditampilkan berupa
nilai koordinat (X, Y), kesalahan sudut,
kesalahan absis, kesalahan ordinat, dan
ketelitian linier.
Dalam mengetahui seberapa besar kesalahan
dalam
pengukuran
poligon
hendaknya

memperhatikan besaran nilai ketelitian linier.
Semakin besar nilai ketelitian linier suatu data
ukuran, maka semakin teliti hasil yang
diperoleh.
Profil dan Situasi
Untuk perhitungan data ukuran profil
memanjang, profil melintang, dan situasi, data
yang ditampilkan berupa nilai koordinat (X, Y,
Z), tetapi nilai kesalahan yang harus direduksi
dan ketelitian linier tidak ada

Hasil program tersebut dapat disimpan dalam
bentuk scrip (*.scr) yang nantinya dapat ditampilkan
pada perangkat lunak (software) AutoCAD.
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