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Abstract 

Spatial statistics is an analysis which takes the effect of spatial in its analysis. In spatial statistics, we can use 

spatial interpolation to obtain points informations in earth’s surface. Several spatial interpolation techniques 

are ordinary kriging and Inverse Distance Weighted (IDW). Both methods can estimate values at unsampled 
locations based on measurement at surrounding locations with assigned weights in each measurement. In 

this research, both methods are used to estimate elevations in area of FMIPA at University of Mulawarman. 

The accuracy of both methods in the estimation process is reviewed based on Root Mean Square Error 

(RMSE). The result of this research showed that RMSE which is produced by the best model of ordinary 

kriging method is smaller than RMSE in optimal power parameter of IDW method. So we can be inferred that 

estimation of elevations by ordinary kriging is more accurate than IDW method. 
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Pendahuluan 

Teknik interpolasi spasial sebagai salah satu 

disiplin ilmu dari statistika spasial, berbeda dari 
pendekatan pemodelan klasik yang 

menggabungkan informasi mengenai posisi 

geografis titik-titik data sampel. Umumnya, 

teknik interpolasi spasial menghitung perkiraan 

pada beberapa lokasi menggunakan rata-rata 

terbobot dari lokasi terdekat. Beberapa teknik 

interpolasi spasial diantaranya adalah Inverse 

Distance Weighted (IDW) dan kriging. 

Teknik interpolasi kriging menggunakan 

perangkat dasar berupa variogram. Variogram 

digunakan untuk mengukur korelasi spasial di 

antara setiap observasi. Model variogram 
merupakan fungsi matematika yang telah 

dicocokkan terhadap variogram eksperimental. 

Model tersebut dapat digunakan untuk 

mengestimasi nilai pada titik yang tidak tersampel 

(Armstrong, 1998). Salah satu teknik interpolasi 

kriging yang umum digunakan adalah ordinary 

kriging.  

Interpolasi IDW menggunakan sejumlah data 

yang berada di sekitarnya untuk memprediksi data 

yang dicari. Setiap data memberikan pengaruh 

terhadap hasil prediksi sesuai dengan bobotnya. 
Bobot data ditentukan oleh jarak terhadap lokasi 

data yang dicari.   

Topografi adalah bidang ilmu planet yang 

terdiri dari studi tentang bentuk permukaan dan 

fitur bumi dan benda-benda astronomi diamati 

termasuk planet, bulan dan asteroid. Topografi 

suatu daerah juga bisa berarti bentuk permukaan 

dan fitur daerah tersebut. Proses pemetaan 
topografi adalah proses pemetaan yang 

pengukurannya langsung dilakukan di permukaan 

bumi dengan bantuan peralatan survei. Peralatan 

survei yang digunakan ada yang tergolong 

sederhana dan ada yang tergolong modern. Salah 

satu peralatan yang tergolong sederhana adalah 

Global Positioning System (GPS). Dari hasil 

pengukuran tersebut maka dapat ditentukan posisi 

atau letak titik yang berupa koordinat (X,Y) dan 

elevasi (Z) di atas permukaan bumi.  

Penelitian ini mengkaji penerapan metode 

ordinary kriging dan IDW untuk estimasi elevasi 
pada data topografi di wilayah FMIPA 

Universitas Mulawarman. Peneliti ingin 

mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil 

estimasi elevasi pada data topografi di wilayah 

FMIPA Universitas Mulawarman dengan 

menggunakan metode ordinary kriging dan IDW. 

Selain itu, peneliti juga ingin mengetahui metode 

apakah yang lebih akurat untuk digunakan dalam 

estimasi elevasi pada data topografi di wilayah 

FMIPA Universitas Mulawarman. 

 

Variogram dan Semivariogram 

Variogram merupakan grafik variansi terhadap 

jarak (lag) sedangkan semivariogram adalah 

setengah kuantitas dari 2𝛾 ℎ (Cressie, 1993). 

Secara umum terdapat dua macam semivariogram, 

yaitu semivariogram isotropik dan semivariogram 
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anisotropik. Bila semivariogram dihitung dalam 
berbagai arah dan setiap arah memberikan nilai 

parameter yang sama maka disebut isotropik. 

Artinya semivariogram hanya bergantung pada 

jarak h. Apabila semivariogram bergantung pada 

jarak dan arah, maka disebut anisotropik. 

Semivariogram didefinisikan sebagai berikut: 

𝛾 ℎ = 0,5𝐸   𝑍 𝑥 + ℎ − 𝑍 𝑥  
2
   (1) 

Beberapa parameter yang diperlukan untuk 

mendeskripsikan semivariogram adalah: 

1. Efek nugget  𝐶0   
Efek nugget merupakan pendekatan nilai 

semivariogram pada jarak nol. 

2. Sill  𝐶  
Sill adalah nilai semivariogram pada saat 

tidak terjadi peningkatan yang signifikan 

(saat semivariogram cenderung mencapai 

nilai yang stabil) Pada umumnya, nilai sill 

sama dengan nilai variansi dari data.  

3. Range  𝑎  

Range merupakan jarak  ℎ dimana nilai 

mencapai sill atau jarak maksimum dimana 

masih terdapat korelasi antar data.  

Namun pada dasarnya hanya akan ditaksir dua 
nilai parameter utama, yaitu sill dan range. 

 

Semivariogram Eksperimental  

Terdapat tahapan yang harus dilakukan dalam 

penentuan model semivariogram. Tahap awal 

adalah membuat semivariogram eksperimental  

yang merupakan semivariogram yang diperoleh 

dari data yang diketahui. Menurut Armstrong 

(1998) semivariogram eksperimental dapat 

dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai 

berikut: 

𝛾  ℎ =
1

2𝑁 ℎ 
  𝑍 𝑥𝑖 + ℎ − 𝑍 𝑥  2 𝑁 ℎ 

𝑖=1  (2) 

dimana 

𝑥𝑖    = lokasi titik sampel  

𝑍 𝑥𝑖  = nilai dari lokasi titik sampel 

𝑁 ℎ  = jumlah pasangan titik  𝑥𝑖 , 𝑥𝑖 + ℎ  
yang dipisahkan jarak h. 

 

Semivariogram Teoritis 

Untuk keperluan analisis lebih lanjut 

semivariogram eksperimental harus diganti 

dengan semivariogram teoritis. Terdapat beberapa 

model semivariogram teoritis yang diketahui dan 

digunakan sebagai pembanding dari 
semivariogram eksperimental yang telah dihitung, 

di antaranya adalah: 

1. Model Spherical 

Bentuk model spherical dapat dituliskan 

sebagai berikut: 

𝛾 ℎ =  
𝐶  

3

2

 ℎ 

𝑎
−

1

2
 
 ℎ 3

𝑎3
  ,  ℎ < 𝑎

𝐶 ,  ℎ ≤ 𝑎  
   (3) 

 

2. Model Eksponensial 

Bentuk model eksponensial dapat dituliskan 

dalam persamaan berikut: 

𝛾 ℎ = 𝐶  1 − 𝑒𝑥𝑝  −
 ℎ 

𝑎
    (4) 

3. Model Gaussian 

Bentuk model gaussian dapat dituliskan dalam 

persamaan berikut: 

𝛾 ℎ = 𝐶  1 − 𝑒𝑥𝑝  −
 ℎ 

𝑎
 

2
  (5) 

4. Model Linier 

Bentuk model linier dapat dituliskan dalam 

persamaan berikut: 

𝛾 ℎ = 𝐶 ℎ   (6) 

Pada penelitian ini hanya digunakan model 

spherical dan model eksponensial sebagai 

pembanding dari semivariogram eksperimental 

yang telah dihitung. 

 

Semivariogram Anisotropik 

Pada saat semivariogram dihitung pada arah 

yang berbeda, semivariogram kadang-kadang 

menghasilkan beberapa parameter yang berbeda 

dari beberapa arah tersebut, hal ini disebut 

semivariogram anisotropik (Armstrong, 1998). 
Semivariogram anisotropik dapat dibedakan 

menjadi 2 jenis yaitu anisotropik geometri dan 

anisotropik zonal. 

Semivariogram disebut anisotropik geometri 

bila pada arah yang berbeda memberikan nilai 

range yang berbeda, namun memberikan nilai sill 

yang sama. Untuk menyelidiki anisotropik, 

biasanya dipilih minimal empat arah. Kemudian 

dilihat apakah ada perbedaan nilai parameter 

semivariogram pada masing-masing arah tersebut. 

Empat arah yang sering dipakai yaitu Utara-

Selatan  𝜃 = 00 , Timur Laut-Barat Daya 
 𝜃 = 450 , Barat-Timur  𝜃 = 900 , dan 

Tenggara-Barat Laut  𝜃 = 1350 . Setelah 
melakukan penaksiran parameter pada grafik 

model semivariogram, maka akan ditentukan 

sumbu anisotropik yang meliputi sumbu mayor 
dan sumbu minor. Sumbu mayor ditentukan 

berdasarkan arah yang memiliki nilai range 

terpanjang sedangkan sumbu minor tegak lurus 

terhadap sumbu mayor. Setelah sumbu 

anisotropik diketahui, kemudian akan dihitung 

nilai ℎ′  yang merupakan jarak yang melibatkan 

orientasi arah dengan persamaan berikut: 

ℎ′ =   𝑐𝑜𝑠𝜃ℎ𝑥 + 𝑠𝑖𝑛𝜃ℎ𝑦 
2

+  𝑐𝑜𝑠𝜃ℎ𝑦 − 𝑠𝑖𝑛𝜃ℎ𝑥 
2
  (7) 

Arah 𝜃 yang digunakan adalah sesuai dengan arah 

dari range terpanjang atau sumbu mayor 

anisotropik. Arah 𝜃  dihitung searah jarum jam 

dari arah 00 ke sumbu mayor anisotropik. 
Untuk mendapatkan satu model yang 

konsisten untuk semua arah, dilakukan 
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transformasi jarak. Transformasi jarak dilakukan 

untuk mereduksi model semivariogram setiap 

arah menjadi model umum atau model 

semivariogram yang ekivalen dengan range yang 

distandarisasi yaitu 1. Dengan demikian, tiap 

model semivariogram yang berhubungan dengan 
arah dengan range a dapat direduksi menjadi 

model semivariogram yang ekivalen dengan 

range 1 dengan melakukan transformasi h 

menjadi 
ℎ

𝑎
. Konsep model semivariogram ekivalen 

dapat diperluas dalam 2 dimensi, dengan 

mendefinisikan transformasi jarak ℎ1
′ =

 ℎ𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟  ,  ℎ𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟   menjadi  ℎ1
′ =  

ℎ𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟

𝑎𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟
 ,

ℎ𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟

𝑎𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟
  

maka diperoleh 

ℎ1
′ =  ℎ1

′  =   
ℎ𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟

𝑎𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟
 

2
+  

ℎ𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟

𝑎𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟
 

2

    

 ℎ1
′  =   

𝑐𝑜𝑠𝜃 ℎ𝑥 +𝑠𝑖𝑛𝜃 ℎ𝑦

𝑎𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟
 

2

+  
𝑐𝑜𝑠𝜃 ℎ𝑦−𝑠𝑖𝑛𝜃 ℎ𝑥

𝑎𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟
 

2

 (8) 

dimana 𝑎𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟  merupakan range pada arah 

sumbu minor dan 𝑎𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟   merupakan range pada 

arah sumbu mayor. Kemudian dengan 

mensubtitusikan ℎ1
′  ke dalam model 

semivariogram teoritis maka diperoleh model 

isotropik ekivalen. Model isotropik ekivalen 

adalah model semivariogram yang konsisten 

untuk semua arah, yang dinotasikan  𝛾 ℎ1
′   atau 

𝛾 ℎ; 𝜃 . 
 

Ordinary Kriging 

Ordinary kriging dikenal sebagai teknik 
kriging linier karena menggunakan kombinasi 

linier terbobot dari data yang tersedia untuk 

proses estimasi (Isaaks dan Srivastava, 1989). 

Metode ordinary kriging memiliki asumsi bahwa 

variabel teregional 𝑍 𝑥  adalah stasioner dan nilai 

rata-rata tidak diketahui dan bernilai konstan. 

Pada metode ordinary kriging untuk menaksir 

sembarang titik yang tidak tersampel  𝑥0  dapat 

menggunakan kombinasi linier dari variabel acak 

𝑍 𝑥𝑖  dan nilai bobot kriging𝑖 masing-masing, 
yang secara matematis dapat dituliskan sebagai 

berikut: 

𝑍  𝑥𝟎 =  𝒊𝑍 𝑥𝑖  𝒏
𝒊=𝟏  (9) 

dimana 

𝒊 : bobot dari 𝑍 𝑥𝑖   untuk i = 1,2, . . n  

𝑍 𝑥𝑖  : nilai pengamatan ke-i 

dengan 

 𝑖 = 1

𝑛

𝑖=1

 

Sistem persamaan ordinary kriging dapat 

dituliskan sebagai berikut: 

 𝑗𝐶𝑖𝑗 + 𝜇 = 𝐶𝑖0              ∀𝑖 = 1,2, . . , 𝑛 𝑛
𝑗=1  (10) 

Sistem persamaan ordinary kriging juga dapat 

dituliskan dalam notasi matriks sebagai berikut: 

 

𝐶11 ⋯
⋮

𝐶𝑛1

1

⋱
⋯
⋯

    

𝐶1𝑛 1
⋮

𝐶𝑛𝑛

1

⋮
1
0

  

1

⋮
𝑛

𝜇

 =  

𝐶11

⋮
𝐶𝑛1

1

    (11) 

C = D 

dimana 

C : matriks kovariansi antar pasangan 

lokasi/titik ke-i dan ke-j 

 : vektor pembobot ke-i 

D : vektor kovariansi antara lokasi/titik yang 

diduga dengan lokasi pengamatan yang telah 

ada.  

untuk nilai 1 ,2 , . . ,n  dapat diperoleh dengan 

cara  

C−1 = D 

Sistem persamaan ordinary kriging juga dapat 

dituliskan sebagai berikut: 

 

𝛾11 ⋯
⋮

𝛾𝑛1

1

⋱
⋯
⋯

    

𝛾1𝑛 1
⋮

𝛾𝑛𝑛
1

⋮
1
0

  

1

⋮
𝑛

𝜇

 =  

𝛾11

⋮
𝛾𝑛1

1

   (12) 

γij  adalah semivariogram antara titik i dan j 

dimana antara titik i dan j terdapat jarak sebesar h, 

dimana γij  sama dengan γji . 

 

Inverse Distance Weighted 

Inverse Distance Weighted (IDW) adalah 

suatu teknik interpolasi yang memperhitungkan 

adanya hubungan letak ruang (jarak), dan 

merupakan kombinasi linier atau harga rata-rata 

terbobot (weighted average) dari titik data yang 

ada di sekitarnya (Rosilawati, 2011). Faktor 
utama yang mempengaruhi akurasi interpolasi 

IDW adalah nilai parameter power (p) (Yasrebi et 

al, 2009). Power berpengaruh dalam menentukan 

nilai sampel data pada perhitungan interpolasi 

yang berfungsi untuk mengatur signifikansi 

pengaruh titik-titik yang ada di sekitarnya.  

Pada penelitian ini akan dibandingkan hasil 

estimasi interpolasi IDW dengan menggunakan 

parameter power berbeda yang berupa bilangan 

bulat, yakni 1,2,3,4 dan 5, yang biasa digunakan 

pada berbagai literatur. Karena tujuan dari 

penggunaan fungsi inverse distance (kebalikan 
jarak) sebagai estimator adalah memberikan bobot 

lebih pada titik-titik sampel terdekat, maka hanya 

dipertimbangkan nilai integer (bilangan bulat) 

dari parameter (Yasrebi et al, 2009). Pada metode 

IDW jarak antar titik perkiraan dan titik terukur 

dijadikan sebagai faktor pembobot, jarak yang 

paling dekat memiliki nilai bobot yang lebih besar, 

dan begitu pula sebaliknya. Nilai pembobot 

didapatkan melalui kebalikan jarak. Untuk 

mengestimasi nilai dari estimator Z  x0  pada titik 

x0  digunakan persamaan (9) . Kemudian nilai 
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pembobot dalam teknik IDW umumnya dihitung 

dengan persamaan berikut: 

𝑖 =
𝑑𝑖0

−𝑝

 𝑑
𝑖0
−𝑝𝑛

𝑖=1

  13) 

dimana 

𝑑𝑖0 : jarak antar titik pengamatan ke-i dengan 

titik yang diduga 

p :  power  (bilangan bulat) 

dengan 

 𝑖 = 1

𝑛

𝑖=1

 

Jarak antar titik pengamatan i dengan titik yang 

diduga  𝑑𝑖0  pada persamaan (13) dapat dihitung 
dengan menggunakan persamaan berikut: 

𝑑𝑖0 =   𝑥𝑖 − 𝑥0 2 +  𝑦𝑖 − 𝑦0 2   (14) 

dimana  𝑥0 ,𝑦0  merupakan koordinat titik 

perkiraan dan  𝑥𝑖 ,𝑦𝑖  merupakan koordinat titik 
pengamatan ke-i.   

 

Cross Validation 

Sebelum model interpolasi digunakan, perlu 

diketahui terlebih dahulu seberapa akuratkah 

model yang digunakan. Salah satu cara untuk 

menguji keakuratan suatu model adalah dengan 

menggunakan validasi silang (cross validation) 

(Rosilawati, 2011). Prosedur metode ini adalah 

menghilangkan satu data dan menggunakan 

sampel-sampel yang tersisa sebagai data untuk 
memprediksi data yang dihilangkan dengan 

menggunakan model tersebut. Jika 

menghilangkan data ini dilakukan secara 

bergantian untuk semua titik, maka diperoleh 

estimasi error untuk semua titik, yang 

didefinisikan sebagai berikut: 

𝑒𝑖 = 𝑍 𝑥𝑖 − 𝑍  𝑥𝑖    (15)        (2.40) 

dimana 

𝑍 𝑥𝑖  : nilai sesungguhnya pada lokasi ke-i 

𝑍  𝑥𝑖  : prediksi nilai pada lokasi ke-i. 

Ukuran yang dapat digunakan untuk 
membandingkan keakuratan model adalah Root 

Mean Square Error (RMSE). Semakin kecil nilai 

RMSE suatu model menandakan semakin akurat 

model tersebut. RMSE didefinisikan sebagai 

berikut: 

𝑅𝑀𝑆𝐸 =  
𝑆𝑆𝐸

𝑛
   (16) 

dimana 

𝑆𝑆𝐸 =  𝑒𝑖
2  𝑛

𝑖=1   (17) 
 

Metodologi Penelitian 

Data yang digunakan dalam penelitian adalah 

data primer. Data primer ini diperoleh dari 

pengukuran survei topografi secara langsung 

dengan bantuan Global Positioning System (GPS) 

di wilayah FMIPA Universitas Mulawarman. 

Data yang disajikan berupa koordinat (Easting, 

Northing) dan elevasi dari titik-titik yang telah di 

ukur. Jumlah data atau sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini berjumlah 17 titik. Adapun 

denah lokasi pengukuran survei topografi di 

wilayah FMIPA Universitas Mulawarman adalah 

sebagai berikut: 

 

Gambar 1. Denah lokasi pengukuran survei 
topografi di wilayah FMIPA Universitas 

Mulawarman. 

Tahapan analisis data dengan menggunakan 

metode ordinary kriging dan inverse distance 

weighted adalah sebagai berikut: 

1. Metode Ordinary Kriging 

a. Pemeriksaan Kestasioneran Data 

b. Perhitungan Semivariogram Eksperimental 

c. Pemilihan Model Semivariogram Terbaik 

dengan Metode Cross Validation. 

2. Metode Inverse Distance Weighted 

a. Menghitung Jarak dan Nilai Pembobot 

b. Pemilihan Parameter Power Optimal 

dengan Metode Cross Validation. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Pada bagian ini akan dijelaskan hasil analisis 

deskriptif pada data elevasi dan penerapan metode 

ordinary kriging dan IDW untuk estimasi elevasi 
pada data topografi di wilayah FMIPA 

Universitas Mulawarman. Adapun software yang 

digunakan adalah GS+, Minitab, dan Microsoft 

Excel. 

 

Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan untuk melihat 

gambaran data secara umum. Analisis deskriptif 

yang digunakan pada data elevasi terdiri dari rata-

rata, median, variansi, standar deviasi, nilai 

maksimum, nilai minimum, dan range. 
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Tabel 1. Analisis Deskriptif Data Elevasi 

Jumlah Data 17 

Rata-rata 69,18 

Median 69,25 

Standar Deviasi 0,61 

Variansi 0,37 

Maksimum 70,10 

Minimum 68 

Range 2,10 

 

Metode Ordinary Kriging 

Adapun langkah-langkah penerapan metode 

ordinary kriging adalah sebagai berikut: 

1. Pemeriksaan Kestasioneran Data 

Pemeriksaan kestasioneran data dilakukan 

dengan cara membuat plot sebaran titik hasil 

pengukuran survei topografi. Pada metode 

ordinary kriging diperlukan data yang bersifat 

stasioner. Data dikatakan bersifat stasioner 

apabila tidak menunjukkan adanya 

kecenderungan trend tertentu. Berikut adalah 
hasil plot sebaran titik hasil pengukuran survei 

topografi dengan menggunakan software 

Minitab: 

a. Plot Nilai Pengamatan (Elevasi) Terhadap 

Absis (Easting) 
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Gambar 2. Plot nilai pengamatan (elevasi) 
terhadap absis (Easting). 

b. Plot Nilai Pengamatan (Elevasi) Terhadap 

Ordinat (Northing) 
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Gambar 3. Plot nilai pengamatan (elevasi) 

terhadap ordinat (Northing). 

Berdasarkan Gambar 2 dan 3 dapat dilihat 

bahwa plot nilai pengamatan (elevasi) 

terhadap absis (Easting) dan ordinat (Northing) 

tidak menunjukkan adanya kecenderungan 

trend tertentu. Hal ini dapat dilihat dari plot 

sebaran titik yang hanya berkisar pada rata-

rata data. 

c. Plot 3 Dimensi Data Pengukuran Survei 
Topografi 
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Gambar 4. Plot 3 dimensi data pengukuran 

survei topografi. 

Berdasarkan Gambar 2, 3, dan 4 dapat dilihat 

bahwa data pengukuran survei topografi tidak 

menunjukkan adanya kecenderungan trend 

tertentu. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa data pengukuran survei topografi 
bersifat stasioner. 

2. Perhitungan Semivariogram Eksperimental 

Sebelum menentukan model semivariogram 

teoritis, maka terlebih dahulu dilakukan 

perhitungan semivariogram eksperimental dari 

data pengukuran survei topografi dengan 

menggunakan software GS+ berdasarkan 4 

arah dengan menggunakan persamaan (2). 

Arah yang digunakan adalah Utara-Selatan 

 𝜃 = 00 , Timur Laut-Barat Daya  𝜃 = 450 , 
Barat-Timur  𝜃 = 900 , Tenggara-Barat Laut 
 𝜃 = 1350 . Sebelum melakukan perhitungan 
semivariogram eksperimental maka terlebih 

dahulu ditentukan jarak lag aktif, jarak 

interval kelas lag, dan toleransi arah yang 

digunakan. Jarak lag aktif merupakan suatu 

jarak yang membatasi perhitungan 

semivariogram eksperimental sehingga jarak 

interval kelas lag yang digunakan harus 
kurang dari atau sama dengan jarak lag aktif. 

Jarak lag aktif yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebesar 137,35 m. 

Sedangkan jarak interval kelas lag merupakan 

suatu interval jarak untuk mengelompokkan 

pasangan titik pada suatu lag.  Jarak interval 

kelas lag yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebesar 10,5 m. Karena peluang untuk 

memperoleh setiap pasangan titik yang 

berjarak h tepat pada arah yang digunakan 

sangat kecil, maka digunakan toleransi arah. 
Toleransi arah yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebesar ±22,50 . 
Penentuan jarak lag aktif, jarak interval kelas 

lag, dan toleransi arah didasarkan atas 
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pertimbangan peneliti. Berdasarkan hasil 

perhitungan semivariogram eksperimental 

maka didapatkan plot semivariogram 

eksperimental dari 4 arah yang digunakan 

sebagai berikut: 

 

Gambar 5. Plot semivariogram eksperimental 

arah Utara-Selatan 

Berdasarkan Gambar 5, akan dilakukan 

penaksiran parameter semivariogram berupa 

sill dan range dengan cara mencocokkan hasil 

plot semivariogram eksperimental yang 

diperoleh dengan model semivariogram 

teoritis. Model semivariogram teoritis yang 

digunakan sebagai pembanding dalam 
penelitian ini adalah model spherical  dan 

model eksponensial. Nilai taksiran sill untuk 

model semivariogram arah Utara-Selatan 

diperoleh dari nilai variansi data yaitu sebesar 

0,37. Untuk taksiran nilai range model 

spherical diperoleh dari perpotongan garis 

singgung pada titik asal terhadap sill pada 

jarak 
2

3
𝑎  sehingga didapatkan taksiran nilai 

range sebesar 104,85. Untuk taksiran nilai 

range model eksponensial diperoleh dari 

perpotongan garis singgung pada titik asal 

terhadap sill pada jarak 𝑎 sehingga didapatkan 

taksiran nilai range sebesar 69,90. 

 

Gambar 6. Plot semivariogram eksperimental 

arah Timur Laut-Barat Daya 

Berdasarkan Gambar 6, taksiran nilai sill 

diperoleh dari nilai variansi data yaitu sebesar 

0,37. Untuk taksiran nilai range model 

spherical diperoleh dari perpotongan garis 

singgung pada titik asal terhadap sill pada 

jarak 
2

3
𝑎  sehingga didapatkan taksiran nilai 

range sebesar 132,51. Untuk taksiran nilai 
range model eksponensial diperoleh dari 

perpotongan garis singgung pada titik asal 

terhadap sill pada jarak 𝑎 sehingga didapatkan 

taksiran nilai range sebesar 88,34. 

 

Gambar 7. Plot semivariogram eksperimental 

arah Barat-Timur 

Berdasarkan Gambar 7, taksiran nilai sill 

diperoleh dari nilai variansi data yaitu sebesar 

0,37. Untuk taksiran nilai range model 

spherical diperoleh dari perpotongan garis 

singgung pada titik asal terhadap sill pada 

jarak 
2

3
𝑎  sehingga didapatkan taksiran nilai 

range sebesar 16,10. Untuk taksiran nilai 

range model eksponensial diperoleh dari 

perpotongan garis singgung pada titik asal 

terhadap sill pada jarak 𝑎 sehingga didapatkan 

taksiran nilai range sebesar 10,73. 

 

Gambar 8. Plot semivariogram eksperimental 

arah Tenggara-Barat Laut 

Berdasarkan Gambar 8, taksiran nilai sill 

diperoleh dari nilai variansi data yaitu sebesar 

0,37. Untuk taksiran nilai range model 

spherical diperoleh dari perpotongan garis 

singgung pada titik asal terhadap sill pada 

jarak 
2

3
𝑎  sehingga didapatkan taksiran nilai 

range sebesar 93,56. Untuk taksiran nilai 

range model eksponensial diperoleh dari 

perpotongan garis singgung pada titik asal 

terhadap sill pada jarak 𝑎 sehingga didapatkan 

taksiran nilai range sebesar 62,38. Setelah 

diperoleh parameter semivariogram untuk 4 
arah yang digunakan, maka dapat ditentukan 
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sumbu anisotropik. Dari hasil perhitungan 

semivariogram eksperimental maka 

didapatkan sumbu anisotropik yang terdiri dari 

sumbu mayor dan sumbu minor yaitu pada 

arah Timur Laut-Barat Daya dan Tenggara-

Barat Laut, sehingga didapatkan harga 𝜃 

sebesar 450. 

3. Pemilihan Model Semivariogram Terbaik 

dengan Metode Cross Validation 

Berdasarkan sumbu anisotropik yang telah 

didapatkan, maka didapatkan model 
semivariogram isotropik yang ekivalen dengan 

cara mensubtitusikan persamaan (8) pada 

kedua model semivariogram teoritis yang 

digunakan, yaitu model spherical dan 

eksponensial yang terdapat pada persamaan (3) 

dan (4) dengan nilai range yang distandarisasi 

yaitu 1. Adapun kedua model isotropik 

ekivalen tersebut adalah  

a. Model Isotropik Ekivalen untuk Model 

Spherical 

𝛾 ℎ =  
0,37  

3

2

 ℎ1
′  

1
−

1

2
 
 ℎ1

′  3

13
  ,  ℎ1

′  < 1

0,37 ,  ℎ1
′  ≤ 1  

  

dimana 

ℎ1
′ =   

𝑐𝑜𝑠450ℎ𝑥 + 𝑠𝑖𝑛450ℎ𝑦

93,56
 

2

+  
𝑐𝑜𝑠450ℎ𝑦 − 𝑠𝑖𝑛450ℎ𝑥

132,51
 

2

 

b. Model Isotropik Ekivalen untuk Model 
Eksponensial 

𝛾 ℎ = 0,37  1 − 𝑒𝑥𝑝  −
 ℎ1

′  

1
   

dimana 

ℎ1
′ =   

𝑐𝑜𝑠450ℎ𝑥 + 𝑠𝑖𝑛450ℎ𝑦

62,38
 

2

+  
𝑐𝑜𝑠450ℎ𝑦 − 𝑠𝑖𝑛450ℎ𝑥

88,34
 

2

 

Setelah mendapatkan model isotropik ekivalen, 

kemudian akan dilakukan metode cross 

validation dengan menggunakan data sampel 

(elevasi) untuk menentukan model terbaik dari 
kedua model tersebut. Nilai sampel dari 

masing-masing lokasi akan diestimasi dengan 

menggunakan sistem persamaan ordinary 

kriging pada persamaan (12) dan persamaan 

(9). Estimasi nilai untuk masing-masing lokasi 

dilakukan dengan mengeliminasi nilai pada 

salah satu lokasi secara berturut-turut dan 

menggunakan data yang tersisa untuk 

mengestimasi nilai dari masing-masing lokasi 

dengan menggunakan kedua model isotropik 

ekivalen. Proses estimasi menggunakan 
software Microsoft Excel. Berdasarkan hasil 

perhitungan cross validation, maka diperoleh 

nilai RMSE dari kedua model adalah  

 

 

Tabel 2. Hasil Perhitungan RMSE untuk  

Model Semivariogram 

No Model RMSE 

1 Spherical 0,431 

2 Eksponensial 0,432 

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat hasil 

perhitungan RMSE dari kedua model dengan 

menggunakan persamaan (16). Berdasarkan hasil 

perhitungan di atas dapat dikatakan bahwa model 

spherical dan model eksponensial adalah model 

terbaik untuk estimasi elevasi pada data topografi 

di wilayah FMIPA Universitas Mulawarman. Hal 

ini dikarenakan model spherical dan model 

eksponensial menghasilkan nilai RMSE yang 
tidak berbeda secara signifikan yaitu sebesar 

0,431 dan 0,432. 

 

Metode Inverse Distance Weighted 

Adapun langkah-langkah penerapan metode 

IDW adalah sebagai berikut: 

1. Menghitung Jarak dan Nilai Pembobot. 

Sebelum melakukan estimasi dengan 

menggunakan metode IDW, maka terlebih 

dahulu dilakukan perhitungan jarak masing-

masing lokasi pengamatan dengan lokasi yang 

akan diestimasi dengan menggunakan 

persamaan (14). Setelah dilakukan 

perhitungan jarak, kemudian dapat dihitung 
nilai faktor pembobot pada persamaan (13) 

dengan menggunakan parameter power yang 

telah ditentukan. Dalam penelitian ini 

parameter power yang digunakan adalah 

1,2,3,4, dan 5.  

2. Pemilihan Parameter Power Optimal dengan 

Metode Cross Validation. 

Untuk mendapatkan parameter power yang 

optimal maka digunakan metode cross 

validation. Serupa dengan penerapan metode 

ordinary kriging, estimasi nilai untuk masing-
masing lokasi dilakukan dengan 

mengeliminasi nilai pada salah satu lokasi 

secara berturut-turut dan menggunakan data 

yang tersisa untuk mengestimasi nilai dari 

masing-masing lokasi menggunakan 

persamaan (9), (13), dan (14) dengan 

menggunakan kelima parameter power yang 

berbeda. Proses estimasi menggunakan 

software Microsoft Excel.  Berdasarkan hasil 

perhitungan cross validation, maka diperoleh 

nilai RMSE dari kelima parameter power  

adalah 
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Tabel 3. Hasil Perhitungan RMSE untuk 

Parameter Power 

No Parameter RMSE 

1 Power 1 0,497 

2 Power 2 0,456 

3 Power 3 0,460 

4 Power 4 0,472 

5 Power 5 0,486 

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa power 2 

merupakan parameter power yang optimal untuk 

estimasi elevasi pada data topografi di wilayah 

FMIPA Universitas Mulawarman. Hal ini dapat 

dilihat dari nilai RMSE yang dihasilkan oleh 

power 2 adalah sebesar 0,456 yang merupakan 
nilai RMSE yang paling minimum jika 

dibandingkan dengan nilai RMSE yang dihasilkan 

oleh power lainnya. 

 

Pemilihan Metode Interpolasi Terbaik 

Berdasarkan hasil perhitungan cross 

validation, dapat dilihat hasil estimasi yang 

dihasilkan oleh model terbaik pada metode 

ordinary kriging dan parameter power optimal 

pada metode IDW  sebagai berikut: 

Tabel 4. Hasil Perhitungan Cross Validation 

Menggunakan Model Terbaik dan Parameter 
Power Optimal 

Elevasi 

(m) 

 

Taksiran Elevasi (m) 

Menggunakan Ordinary 

Kriging 

Taksiran 

Elevasi (m) 

Menggunakan 

IDW 

Spherical Eksponensial Power 2 

68 68,92 68,92 68,85 

68,42 68,76 68,79 68,75 

68,83 68,38 68,38 68,45 

68,31 68,88 68,85 68,82 

68,72 68,72 68,79 68,93 

69,14 68,89 68,93 69,02 

69,14 69,35 69,33 69,28 

69,55 69,58 69,56 69,44 

69,96 69,68 69,64 69,43 

69,54 69,81 69,79 69,61 

70,10 69,53 69,57 69,44 
69,26 69,46 69,46 69,46 

69,26 69,30 69,34 69,39 

69,67 69,62 69,59 69,34 

70,09 69,40 69,34 69,17 

69,25 69,25 69,26 69,35 

68,83 68,08 68,09 68,15 

RMSE 0,431 0,432 0,456 

 

Dari Tabel 4 dapat dilihat bahwa hasil 

estimasi yang dihasilkan kedua metode tidak 

berbeda secara signifikan. Namun berdasarkan 

nilai RMSE yang dihasilkan, dapat dikatakan 

bahwa metode ordinary kriging lebih akurat 
untuk estimasi elevasi pada data topografi di 

wilayah FMIPA Universitas Mulawarman karena 

memiliki nilai RMSE yang lebih minimum jika 

dibandingkan dengan nilai RMSE yang dihasilkan 

oleh metode IDW. 

 

Kesimpulan 

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini 

adalah: 

1. Berdasarkan hasil perhitungan cross 

validation, tidak terdapat perbedaan hasil yang 

cukup nyata antara hasil estimasi elevasi pada 
data topografi di wilayah FMIPA Universitas 

Mulawarman dengan menggunakan metode 

ordinary kriging dan IDW. 

2. Metode ordinary kriging memberikan hasil 

estimasi yang lebih akurat dibandingkan 

dengan metode IDW. Hal ini dapat dilihat dari 

nilai RMSE yang dihasilkan oleh model 

terbaik pada metode ordinary kriging yaitu 

sebesar 0,431 dan 0,432 lebih minimum jika 

dibandingkan dengan nilai RMSE yang 

dihasilkan oleh parameter power optimal pada 
metode IDW yaitu sebesar 0,456. 

 

Daftar Pustaka  

Armstrong, Margaret. 1998. Basic Linear 

Geostatistics, Springer: Germany. 

Cressie, Noel. 1993. Statistics for Spatial Data. 

John Wiley and Sons: United States of 

America. 

Isaaks, Edward H. and Srivastava, R.M. 1989. 

Applied Geostatistics. Oxford University Press: 

New York. 

Rosilawati, R. 2011. Perbandingan Analisis 
Metode Interpolasi Spasial Ordinary Kriging 

dan Inverse Distance Weighted (IDW) Pada 

Penentuan Bahan Organik Tanah di 

Kabupaten Sampang. Skripsi, Program Studi 

Matematika Universitas Brawijaya: Malang. 

Yasrebi, J., M. Saffari, H. Fathi, N. Karimian. 

2009. Evaluation and Comparison of 

Ordinary Kriging and Inverse Distance 

Weighting Methods for Prediction of Spatial 

Variability of Some Chemical Parameters. 

Research Journal of Biological Sciences 4(1): 
93-102, 2009. 

 


