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ABSTRAK 

 

KAJIAN PERBANDINGAN PERHITUNGAN VOLUME MATERIAL BATU 

AGREGAT MENGGUNAKAN  METODE FOTOGRAMETRI DAN METODE 

GNSS RTK 

(Studi Kasus : Stockfile Batu Agregat Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan 

Ruang Kabupaten Mesuji di Kecamatan Mesuji Timur Umbul Sempu) 

 

 

Oleh  

 

FRIMADAIKE 

 

 

 

Pengukuran volume stockpile biasa diaplikasikan dengan menggunakan alat 

ukur Real Time Kinematic (RTK). Seiring dengan berkembangnya teknologi dan 

metode dalam bidang pengukuran, perhitungan volume stockpile dapat dilakukan 

dengan metode pengukuran lain seperti pengukuran fotogrametri jarak dekat. Adapun 

tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji suatu perbandingan volume stockpile 

material batu agregat menggunakan metode fotogrametri dan pengukuran RTK pada 

Dinas PUPR di Kabupaten Mesuji tepatnya di Kecamatan Mesuji Timur Umbul 

Sempu.  Hasil volume stockpile menggunakan metode fotogrametri dan kombinasi 

jumlah titik RTK 20, 30, dan 40 titik masing-masing sebanyak  2178,988 𝑚3 ;  

2022,324 𝑚3 ;  2090,212 𝑚3,  2110,661 𝑚3. Selisih volume     antara kedua metode 

tersebut masing-masing sebesar 156,663 𝑚3, 88,775 𝑚3, dan 68,326 𝑚3. Persentase 

perbandingan selisih hasil perhitungan antara kedua metode tersebut sebesar 7,2%, 

4,1%, 3,1%. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat dilihat bahwa semakin banyak titik 

pengukuran RTK maka persentase perbedaannya semakin kecil atau dengan kata lain 

semakin banyak titik pengukuran maka semakin sedikit selisih volume yang dihasilkan 

antara pengukuran RTK dan fotogrametri jarak dekat.  

 

 

Kata kunci: volume stockpile, Real Time Kinematic (RTK), fotogrametri jarak dekat 
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ABSTRACT 

 

COMPARISON AND CALCULATION OF THE VOLUMES OF 

STOCKPILES OF AGGREGATE STONE BY REVEALS OF CLOSE RANGE 

PHOTOGRAMMETRY AND GNSS RTK METHODS 

(Case Study: Stockpile of Aggregate Stone at the Department of Public Works and 

Housing of Mesuji Regency in Mesuji Timur District, Umbul Sempu) 

 

 

 

By  

 

FRIMADAIKE 

 

 

 

 Measurement of stockpile volume is usually applied using a Real Time 

Kinematic (RTK) measuring instrument. Along with the development of technology 

and methods in the field of measurement, stockpile volume calculations can be carried 

out by other measurement methods such as close-range photogrammetric 

measurements. The purpose of this study is to examine a comparison of the stockpile 

volume of aggregate rock material using photogrammetric methods and RTK 

measurements at the PUPR in Mesuji Regency, in Mesuji Timur District, Umbul 

Sempu. The results of the stockpile volume using the photogrammetric method and the 

combination of the number RTK 20, 30, and 40 points are 2178,988 𝑚3 ; 2022,324 𝑚3 ; 

2090,212 𝑚3, 2110,661 𝑚3. The difference in volume between the two methods is 

156.663 3, 88.775 3, and 68.326 3, respectively. The percentage comparison of the 

difference between the calculation results between the two methods is 7.2%, 4.1%, 

3.1%. Based on these results, it can be seen that the more RTK measurement points, 

the smaller the percentage difference or in other words, the more measurement points, 

the less volume difference is produced between RTK measurements and close-range 

photogrammetry. 

 

Key words: stockpile volume, RTK, close-range photogrammetric 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang dan Masalah 

 

Pengukuran volume stockpile yang terdiri dari berbagai material seperti batubara, 

gipsum, kepingan (chip), kerikil, batuan, dirt dan quarry, merupakan hal yang 

penting dalam konstruksi dan industri pertambangan (Lu, dkk. 2011; Fawzy, 2015; 

Zhao, 2016). Stockpile itu sendiri merupakan suatu tumpukan material yang 

menjadi tempat penyimpanan sementara termasuk pada penyimpanan salah 

satunya batu sebelum dilakukan distribusi. Stockpile berfungsi sebagai penyangga 

antara pengiriman dan proses produksi. Stockpile menunjukkan bahan galian yang 

sudah ditambang dan diletakkan di suatu lokasi. Lokasi penempatan bahan galian 

disesuaikan dengan keperluan operasi, misalnya letak stockpile yang berdekatan 

dengan crusher untuk memudahkan proses pengecilan ukuran bahan galian, letak 

stockpile yang berdekatan dengan pelabuhan untuk memudahkan pengangkutan 

dan sebagainya (Labant, dkk. 2013; Zhu, dkk. 2018). 

 

Pengukuran dan perhitungan volume stockpile perlu dilakukan untuk mengetahui 

jumlah bahan galian yang sudah ditambang. Perhitungan volume stockpile juga 

bertujuan sebagai perbandingan terhadap daya tampung suatu stock area dan 

pemodelan stockpile yang berguna untuk monitoring keadaan visual stockpile 

seperti relief, kemiringan dan penyebaran bahan galian (Halimi, 2018). 

Pemantauan dan penghitungan volume stockpile secara terus-menerus selama ini 

biasa dilakukan dengan alat topografi klasik menggunakan total stations atau 

Global Navigation Satellite System-Real Time Kinematic (GNSS-RTK). Metode 
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ini masih digunakan sampai sekarang tetapi menimbulkan beberapa kendala yang 

berkaitan dengan aksesibilitas, keamanan situs, waktu survei dan biaya yang tidak 

sedikit. Selain itu, dengan cara ini dimungkinkan untuk mengukur beberapa titik 

karakteristik saja, tidak cukup untuk menggambarkan bentuk yang paling 

kompleks secara memadai (Suprobo, 2019; Akbar, 2018). 

 

Akhir-akhir ini, metode fotogrametri banyak digunakan di berbagai bidang (Zhao, 

dkk. 2012; Hamzah dan Said, 2011; Li, dkk. 2019; Oberholzer, dkk. 2018; Park, 

dkk. 2018), yang memungkinkan untuk melakukan pengambilan sampel 

permukaan yang kompleks, cepat dan tanpa perlu mengakses langsung ke lokasi. 

Sehingga dapat memotong operasional biaya, memastikan model yang semakin 

akurat dan keamanan yang lebih besar. Oleh karenanya, metode ini sekarang 

secara ekstensif menjadi pertimbangan dalam konteks pemantauan dan 

perhitungan volume stockpile secara terus-menerus. Beberapa studi sebelumnya 

juga telah mengkonfirmasi keakuratan pemodelan 3D menggunakan fotogrametri 

dalam menghitung volume stockpile seperti pada bulk material (Tucci, dkk. 2019), 

tambang terbuka (an open pit quarry) (Lawrence dan Letham 2018; Raeva, dkk. 

2016; Arango, dkk. 2015), dan batubara (Ramadhan, dkk. 2020; Salsabila, 2020; 

Auningsih, dkk. 2021). 

 

Dalam hal ini, salah satu kasus manajemen stockpile yang dibutuhkan untuk 

dilakukan pemantauan yaitu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

(PUPR) Kabupaten Mesuji tepatnya di Kecamatan Mesuji Timur Umbul Sempu. 

Pemantauan yang dilakukan yaitu, pemantauan volume stockpile khususnya 

material batu agregat. Hal ini diperlukan untuk mengetahui kuantitas batu agregat 

yang masuk dan yang keluar. Ditambah lagi, kondisi penyimpanan yang tidak 

merata dan tersebar di beberapa tempat dan letaknya berjauhan sehingga 

dibutuhkan untuk dilakukan pengukuran volume stockpile dengan menggunakan 

metode fotogrametri. 
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Metode fotogrametri yang dilakukan adalah metode fotogrametri jarak dekat 

menggunakan drone tipe copter dengan empat baling-baling. Hasil dari 

pengukuran/pemotretan diproses dengan prinsip fotogrametri hingga 

menghasilkan model 3D. Setelah model 3D dihasilkan maka dapat dilakukan 

perhitungan volume stockpile batu agregat. Kelebihan pengukuran fotogrametri 

jarak dekat untuk perhitungan volume stockpile batu yaitu cakupan area 

pengukuran dapat lebih luas dan waktu pengukuran relatif lebih singkat 

dibandingkan dengan pengukuran secara langsung. Oleh karena itu, pada 

penelitian kali ini, difokuskan pada suatu kajian perbandingan perhitungan volume 

material batu agregat menggunakan metode fotogrametri dan pengukuran RTK 

pada Dinas PUPR di Kabupaten Mesuji tepatnya Kecamatan Mesuji Timur Umbul 

Sempu. 

 

1.2 Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji suatu perbandingan volume material batu 

agregat menggunakan metode fotogrametri dan pengukuran RTK pada Dinas 

PUPR di Kabupaten Mesuji tepatnya di Kecamatan Mesuji Timur Umbul Sempu. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Penelitian ini hanya berfokus pada pengkajian suatu perbandingan volume 

material batu agregat menggunakan metode fotogrametri dan pengukuran RTK 

pada Dinas PUPR di Kabupaten Mesuji tepatnya di Kecamatan Mesuji Timur 

Umbul Sempu. 

 

1.4 Manfaat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi seberapa banyak volume 

material batu agregat yang tersedia pada Dinas PUPR di Kabupaten Mesuji 

tepatnya di Kecamatan Mesuji Timur Umbul Sempu melalui suatu pengkajian 

perbandingan volume dengan metode fotogrametri dan pengukuran RTK. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

 

2.1 Fotogrametri 

 

Fotogrametri merupakan seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk 

memperoleh informasi tentang fisik objek dan lingkungan dengan fotografi dan 

gambar elektromagnetik, untuk menentukan karakteristik seperti ukuran, bentuk 

dan posisi objek yang difoto. Fotogrammetri adalah teknik mengukur objek (2D 

atau 3D) dari foto. Fakta terpentingnya adalah bahwa objek yang diukur tanpa 

harus disentuh Fotogrametri telah berkembang menjadi substitusi yang pesat dari 

kegiatan survei tanah ketika pemetaan area yang sangat luas. Ini dapat 

meminimalisir tenaga sumber daya manusia (SDM) atau pekerja di lapangan dan 

dapat mempersingkat waktu yang diperlukan untuk menghasilkan peta topografi 

dan Digital Elevation Model (DTM). Metode survei tanah akan selalu menjadi 

bagian tak terpisahkan dari Fotogrametri dan tidak dapat digantikan oleh proses 

fotogrametri. 

 

Survei yang dikumpulkan secara fotogrametri, memiliki kelebihan dan 

kekurangan jika dibandingkan dengan tanah survei. Adapan kelebihan dijabarkan 

sebagai berikut: 

 

I. Pencitraan udara memberikan catatan permanen tentang kondisi yang ada 

pada saat foto diambil. 

II. Citra dapat digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat 

umum, lembaga lokal, negara bagian atau federal dan lainnya. 

III. Data objek dan fitur pemetaan dapat diekstraksi dari model gambar stereo 

dengan sedikit usaha dan dengan biaya yang rendah. 
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IV. Pemetaan area yang luas dan model medan digital dapat diselesaikan lebih 

cepat dan dengan biaya yang lebih rendah jika dibandingkan dengan metode 

survei tanah. 

V. Fotogrametri dapat digunakan di lokasi yang sulit atau sulit diakses maupun 

posisi yang kompleks 

VI. Pekerjaan lapangan yang mahal. Model stereo gambar dapat dimuat ulang 

dan pengukuran diverifikasi dan/atau informasi tambahan dikompilasi pada 

waktu yang tepat. 

 

Adapun kelemahan dari fotogrametri dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Pola cuaca musiman yang menghasilkan peningkatan angin dan tutupan 

awan dapat menghambat kemampuan untuk melakukan misi. 

2. Kondisi matahari seperti sudut matahari kurang dari 30° di atas cakrawala 

akan menimbulkan bayangan yang panjang. Sudut matahari yang lebih 

besar dari 45° akan menghasilkan bintik matahari pada citra. 

3. Mungkin sulit atau tidak mungkin untuk mengumpulkan pengukuran di 

daerah dengan bayangan gelap, vegetasi lebat, salju, air, atau fitur yang 

menggantung. 

 

2.1.1 Foto Udara dan Jenis Kamera 

 

Foto udara merupakan citra yang direkam dari udara untuk memperoleh 

gambaran dari sebagian permukaan bumi dengan menggunakan wahana 

pesawat terbang dengan ketinggian tertentu dan menggunakan kamera 

tertentu. Berdasarkan jenisnya, foto udara dibedakan atas dua jenis yaitu foto 

tegak dan foto miring. Foto udara tegak merupakan foto yang dihasilkan dari 

hasil pengambilan foto dimana pada saat pengambilan foto tersebut sumbu 

kamera berada dalam posisi tegak lurus dengan permukaan bumi. Sedangkan 

foto miring merupakan foto yang dihasilkan dari hasil pengambilan foto di 

mana pada saat pengambilan foto tersebut sumbu kamera berada dalam posisi 
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miring. Jenis foto udara yang digunakan untuk keperluan pemetaan adalah 

foto udara tegak. Dengan kata lain Foto udara diklasifikasikan sebagai foto 

udara tegak (vertikal) dan foto udara condong. Foto udara vertikal yaitu 

apabila sumbu kamera pada saat pemotretan dilakukan benar-benar vertikal 

atau sedikit miring tidak lebih dari 3°, sedangkan yang disebut dengan foto 

miring sekali dibuat dengan sumbu kamera yang sengaja diarahkan menyudut 

terhadap sumbu vertikal. Untuk foto miring, batasannya adalah antara kedua 

jenis foto tersebut. 

Secara umum foto yang digunakan untuk peta adalah foto tegak. Foto udara 

yang dipergunakan dapat berupa foto udara metrik, yaitu foto udara yang 

diambil dengan kamera udara metrik (biasanya berukuran 23 x 23 cm). Foto 

udara jenis ini sangat tinggi ketelitiannya karena kamera foto dibuat khusus 

untuk keperluan pemetaan dengan ketelitian tinggi dan resolusi citra foto yang 

sangat baik. Pada kamera metrik dilengkapi dengan titik-titik yang diketahui 

koordinatnya (disebut sebagai titik Fiducial Mark) yang akan dipakai sebagai 

acuan / referensi dalam pengukuran dimensi objek. Jenis foto lainnya adalah 

foto non-metrik, yaitu foto yang dihasilkan dari kamera non-metrik (kamera 

biasa atau kamera khusus). Biasanya ukuran foto yang dihasilkan lebih kecil 

dari foto metrik. Kamera ini biasa dipakai untuk keperluan pengambilan foto 

secara umum, dan pemotretan udara dengan menggunakan pesawat kecil atau 

pesawat model. Ketelitian yang diperoleh tidak sebaik kamera metrik dan 

daerah cakupan jauh lebih kecil. 

 

2.1.2 Jenis Foto Udara 

 

Foto udara diklasifikasikan berdasarkan posisi sumbu kamera, skala, cakupan 

sudut dan film yang digunakan. Jenis-jenis foto udara berdasarkan posisi 

sumbu optik dan skalanya adalah sebagai berikut : 
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1.  Foto vertikal  

2. Foto miring rendah 

3. Foto miring tinggi 

 

1. Foto Vertikal: Saat mengambil foto udara, dua sumbu berbeda terbentuk dari 

pusat lensa kamera, satu ke arah bidang dasar dan yang lainnya ke bidang foto. 

Garis tegak lurus yang dijatuhkan dari pusat lensa kamera ke bidang dasar 

disebut sebagai sumbu vertikal, sedangkan garis tegak lurus yang ditarik dari 

pusat lensa ke bidang foto dikenal sebagai sumbu fotografis/optik. Ketika 

bidang foto dijaga sejajar dengan bidang dasar, kedua sumbu juga berhimpitan 

satu sama lain. Foto yang diperoleh dikenal sebagai foto udara vertikal. 

Namun, biasanya sangat sulit untuk mencapai paralelisme sempurna antara 

dua pesawat karena fakta bahwa pesawat terbang di atas permukaan bumi 

yang melengkung. Sumbu fotografi, oleh karena itu, menyimpang dari sumbu 

vertikal. Jika penyimpangan tersebut berada dalam kisaran plus atau minus 3 

derajat, foto udara mendekati vertikal diperoleh. Setiap fotografi dengan 

penyimpangan yang tidak disengaja lebih dari 3 derajat pada sumbu optik dari 

sumbu vertikal dikenal sebagai foto miring. 

2. Miring Rendah: Sebuah foto udara yang diambil dengan penyimpangan yang 

disengaja dari 15° sampai 30° pada sumbu kamera dari sumbu vertikal disebut 

sebagai foto miring rendah. Jenis foto ini sering digunakan dalam survei 

pengintaian. 

3. Miring Tinggi: Miring tinggi adalah foto yang diperoleh ketika sumbu kamera 

sengaja dimiringkan sekitar 60° dari sumbu vertikal. Fotografi semacam itu 

berguna dalam survei pengintaian. 

 

Jenis-Jenis   Foto   Udara   Berdasarkan   Skalanya:   Foto   udara   juga dapat 

diklasifikasikan berdasarkan skalanya menjadi tiga jenis. 

1. Foto Skala Besar: Apabila skala foto udara 1 : 15.000 atau lebih besar, maka 

foto tersebut diklasifikasikan sebagai foto skala besar. 
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2. Foto Skala Menengah: Foto udara dengan skala berkisar antara 1 : 15.000 

dan 1 : 30.000 biasanya diperlakukan sebagai foto skala menengah. 

3. Foto Skala Kecil: Foto yang skalanya lebih kecil dari 1 : 30.000, disebut foto 

skala kecil. 

 

2.1.3 Skala Foto Udara 

 

Sudah pasti familiar dengan konsep skala peta. Konsep skala untuk foto udara 

hampir sama dengan konsep peta. Skala adalah perbandingan jarak pada foto 

udara dengan jarak antara dua tempat yang sama di lapangan di dunia nyata. 

Ini dapat dinyatakan dalam satuan yang setara seperti 1 cm= 1.000 km (atau 

12.000 inci) atau sebagai pecahan representatif (1:100.000). Skala 

menentukan objek apa yang akan terlihat, keakuratan perkiraan dan 

bagaimana fitur tertentu akan muncul. Saat melakukan analisis yang 

didasarkan pada foto udara, terkadang perlu membuat perkiraan mengenai 

jumlah objek, area yang dicakup oleh sejumlah material tertentu atau 

dimungkinkan untuk mengidentifikasi fitur tertentu berdasarkan panjangnya. 

Untuk menentukan dimensi ini selama interpretasi foto udara, perlu dibuat 

perkiraan panjang dan luas, yang memerlukan pengetahuan tentang skala foto. 

 

2.1.4 Orthofoto 

 

Orthofoto dapat didefinisikan sebagai foto yang menyajikan gambaran objek 

pada posisi orthografik yang benar. Orthofoto secara geometrik ekuivalen 

terhadap peta garis konvensional dan peta simbol planimetrik yang juga 

menyajikan posisi orthografik objek secara benar. Beda antara orthofoto dan 

peta adalah bahwa orthofoto terbentuk gambar kenampakan, sedangkan peta 

menggunakan garis dan simbol yang digambarkan sesuai dengan skala untuk 

mencerminkan kenampakan (Wolf, P. R., 1983). Orthofoto dapat digunakan 

sebagai peta untuk melakukan pengukuran langsung atas jarak, sudut, posisi, 
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dan daerah tanpa melakukan koreksi bagi pergeseran letak gambar 

(Julzarika,A., 2009). Di dalam proses peniadaan pergeseran letak oleh relief 

pada sembarang foto, variasi skala harus dihapus sehingga skala menjadi sama 

bagi seluruh foto (Wolf, P. R., 1983). Pada akhirnya tingkat kebenaran 

orthofoto adalah sama dengan peta planimetrik (Hadi, B.S., 2007). 

 

2.2 Prinsip Dasar Close Range Photogrammetry 

 

Prinsip dasar yang sama dari fotogrametri udara tradisional dapat diterapkan pada 

gambar stereoskopik yang diambil dari ketinggian yang lebih rendah atau dari 

tanah. Terestrial, berbasis darat, dan jarak dekat semuanya. Istilah deskriptif yang 

merujuk pada foto yang diambil dengan jarak objek-ke-kamera kurang dari 300 

m (1.000 kaki). Jarak ini setara dengan ketinggian terbang aman minimum di atas 

area berpenduduk, seperti yang dipersyaratkan oleh FAA. Karena prinsip dasar 

yang sama berlaku untuk foto-foto yang diambil dari kamera yang dipasang pada 

tripod (terestrial) atau digantung dari pesawat olahraga ringan (lowlevel aerial), 

kedua jenis fotogrametri nontradisional ini disebut dalam laporan ini sebagai 

Close Range Photogrammetry (CRP). 

 

Berbagai kamera dan platform dapat digunakan untuk memperoleh gambar 

fotografi yang akan digunakan dalam pemrosesan CRP, termasuk kamera yang 

ditempatkan di kendaraan udara kosong, tergantung di bawah balon udara berisi 

helium, dan dipasang pada tripod (Breithaupt, dkk. 2004). Melalui penggunaan 

metode nontradisional ini, resolusi atau jarak sampel tanah 0,25 mm dan akurasi 

spasial yang setara dengan 0,025 mm dapat dicapai. Secara teoritis, tidak ada 

batasan resolusi yang dapat dicapai dari citra CRP (Matthews, dkk. 2006). 

 

Pada saat itu, meskipun menghasilkan hasil berkualitas tinggi, jarak dekat proses 

fotogrametri bisa menjadi membosankan dan memakan waktu terutama karena 

kebutuhan untuk menerapkan teknik tradisional, alur kerja, dan peralatan untuk 

pengambilan dan pemrosesan gambar jarak dekat. Namun, kemajuan terbaru 
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dalam three-dimensional measuring and modeling (3DMM) yang tersedia secara 

komersial dan hemat biaya, kamera digital resolusi tinggi, dan komputer laptop 

performa tinggi telah merevolusi proses CRP. Dengan kemajuan tersebut, proses 

fotogrametri dapat dipindahkan dari lingkungan laboratorium ke lapangan, dan 

diambil secara ketat dari tangan ahli fotogrametri dan dipindahkan ke tangan 

spesialis sumber daya. 

 

2.3 Unmanned Aerial Vehicle (UAV) 

 

Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) adalah sistem udara tanpa pilot, dikendalikan 

melalui stasiun kontrol darat (Hallermann dan Morgenthal, 2014). Sistem ini 

terutama dirancang untuk aplikasi militer (Pajares, 2015; Siebert dan Teizer, 

2014; Zhou dan Gheisari, 2018) tetapi selama bertahun-tahun dan dengan 

peningkatan luar biasa dalam teknologi mereka, aplikasi sipil UAV telah 

mendapatkan popularitas yang luas (Zhou dan Gheisari , 2018). Secara khusus, 

aplikasi sipil berkisar dari penginderaan jauh atau pertanian presisi (Gonzalez- 

Dugo, dkk. 2013) hingga pengiriman barang dan pasokan medis (Howell, dkk., 

2016), serta domain pencarian dan penyelamatan (Mccormack, 2008). 

 

Munculnya fotogrametri menggunakan UAV telah terbukti menjadi alternatif 

yang hemat biaya dan efisien untuk teknik penginderaan jauh tradisional 

(Shabazi, dkk. 2014). Teknologi telah diterapkan berhasil untuk pertambangan 

(Peterman dan Mesarič, 2012), aplikasi ekologi (Anderson dan Gatson, 2013) 

dan lingkungan lain yang terus berubah seperti sungai (Ahmad, dkk.2013; 

Ouédraogo, dkk. 2014). Fotografi UAV dapat memberikan detail spasial yang 

tinggi yang dibutuhkan oleh para ilmuwan (Li, dkk. 2010) dan tidak dibatasi oleh 

waktu orbit atau jadwal penerbangan (Zweig, dkk. 2015). 

 

Kemajuan dalam visi komputer dan daya komputasi telah menyebabkan 

kemajuan fotogrametri UAV. Ini termasuk kemajuan utama seperti solusi 

operasional untuk akuisisi data 3D berdasarkan  fotogrametri Structure-from 
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Motion (SfM) dan Multi-View Stereo (MVS) (James dan Robson, 2012; 

Westoby, dkk. 2012; Fonstad, dkk. 2013). James dan Robson (2012) mempelajari 

lurus ke depan rekonstruksi permukaan tiga dimensi (3D) dan topografi dengan 

kamera dan mencapai akurasi umum tingkat presisi sentimeter. Alternatif ini 

adalah metode yang hemat biaya dan mudah digunakan dibandingkan dengan 

pemindai laser yang mahal atau fotogrametri yang ketat. Teknik ini juga hanya 

memerlukan beberapa pengukuran kontrol dan pemrosesannya dilakukan secara 

otomatis. 

 

2.4 Model 3 Dimensi 

Didalam memodelkan suatu objek terutama objek (model) 3D menggunakan 

teknik close range photogrammetry, terdapat beberapa fitur yang digunakan, 

meliputi: 

I. Align Photos, Align photos digunakan untuk identifikasi titi-titik yang ada di 

gambar. Proses ini akan membuat matching point dari 2 atau lebih foto. 

Proses ini menghasilkan 3D model awal dan sparse clouds yang akan 

digunakan untuk tahapan berikutnya. Fungsi dari tahapan ini adalah 

menentukan posisi kamera yang sesungguhnya pada saat pemotretan dan 

mengorientasikan antara satu foto dengan foto yang lain sehingga dapat 

terbentuk titik-titik point cloud model dari objek-objek yang sama antar foto. 

II. Dense Cloud, Dense Cloud adalah kumpulan titik tinggi dalam jumlah ribuan 

hingga jutaan titik. Dense cloude nantinya dapat diolah lebih lanjut untuk 

menghasilkan DSM, DTM dan Orthophoto. Perangkat Agisoft photoscan 

profesional memungkinkan kita untuk menghasilkan dan memvisualisasikan 

sparse point 17 cloud menjadi point cloud baru yang lebih rapat yang tetap 

didasarkan pada posisi kamera. Build dense cloud ini berfungsi untuk 

memperjelas obyek pada foto udara terutama pada obyek awan. Obyek awan 

akan nampak seperti bayang-bayang awan. 
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III. Build Mesh, Build Mesh merupakan diskritisasi ruang geometri dalam bentuk 

potongan- potongan sederhana seperti segitiga, kuadrilateral (dua dimensi), 

heks ahedral atau tetrahedral (tiga dimensi). Mesh digunakan diberbagai 

bidang terapan, seperti geografi, kartografi, grafika komputer, dan utamanya 

sangat penting dalam penyelesaian numerik pada persamaan diferensial 

parsial. Pembuatan jaringan segitiga (mesh) merupakan inti dari semua 

program rekontruksi permukaan. Sebuah triangulasi yang optimal ditentukan 

dengan cara mengukur sudut, panjang tepi, tinggi atau daerah elemen, 

sedangkan kesalahan dari pendekatan elemen terbatas biasanya terkait 

dengan sudut minimum elemen. 

IV. Build Texture, Build Texture dapat ditentukan secara otomatis dengan 

memilih gambar yang memiliki visibilitas terbaik atau manual dengan 

memilih surface (permukaan) yang tepat pada gambar yang diinginkan. Build 

Texture adalah model fisik 3D dari tampakan yang ada di area yang dicover 

oleh foto udara, proses dari build texture sendiri adalah untuk memberi 

texture tampilan pada DSM yang dihasilkan, hasil dari build texture ini 

merupakan kenampakan muka bumi secara 3 Dimensi. 

 

2.5 Perangkat Lunak Agisoft Photoscan 

 

Agisoft PhotoScan merupakan sebuah perangkat lunak yang diproduksi oleh 

Agisoft LCC tahun 2006. Perusahaan riset yang inovatif bergerak di bidang 

teknologi komputer dalam algoritma pengolahan citra dengan teknik 

fotogrametri digital. Agisoft PhotoScan adalah aplikasi yang banyak digunakan 

yang telah membuat algoritme kompleks yang diperlukan untuk memproses foto 

menjadi model 3D dapat diakses melalui antarmuka grafis yang cukup sederhana. 

sementara itu, menawarkan kontrol yang jauh lebih besar dari setiap tahap proses, 

dan akan dimungkinkan untuk menghasilkan hasil yang jauh lebih akurat. 

PhotoScan membuat urutan operasi mudah diikuti melalui menu Workflow-nya. 
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Operasi dasar dapat diselesaikan dengan menelusuri menu dan melakukan setiap 

langkahnya secara bergantian sebagai berikut: 

I. Add Photos (atau Tambah Folder yang berisi semua foto dari pemotretan 

Anda) langkah pertama ini memuat semua gambar mentah Anda ke dalam 

antarmuka perangkat lunak. 

II. Align Photos: langkah pemrosesan pertama membandingkan piksel di foto 

Anda untuk menemukan kecocokan dan memperkirakan lokasi kamera dan 

geometri 3D darinya 

III. Build Dense Cloud: setelah puas dengan keselarasan, awan titik jarang 

(hanya sebagian kecil dari total data) diproses menjadi awan padat di mana 

setiap piksel yang cocok akan mendapatkan lokasi X, Y, Z-nya sendiri di 

ruang 3D. 

IV. Build Mesh: langkah ini menghubungkan setiap himpunan tiga titik yang 

berdekatan menjadi wajah segitiga, yang gabungkan dengan mulus untuk 

menghasilkan jaring kontinu di atas permukaan model Anda 

V. Build Texture: Pada langkah terakhir, gambar asli digabungkan menjadi 

peta tekstur dan dililitkan di sekitar mesh, menghasilkan model fotorealistik 

dari objek asli Anda. Untuk meningkatkan hasil, ada berbagai opsi dan alat 

lain dalam perangkat lunak di luar langkah-langkah dasar ini, tetapi tutorial 

ini akan fokus pada alur kerja dasar. 
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III.  METODE PENELITIAN 

 

 

 
3.1 Waktu dan Tempat 

 

Penelitian ini dilakukan pada rentang waktu 1 November hingga 20 Januari 2022. 

Lokasi penelitian stockpile batu agregat berada di Kabupaten Mesuji tepatnya 

Kecamatan Mesuji Timur Umbul Sempu. 

 

 

 

Gambar 1. Lokasi penelitian yang ditunjukkan dengan bintang warna merah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kecamatan Mesuji Timur 

Umbul Sempu 
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3.2 Alat-alat yang digunakan 

 

Adapun alat yang digunakan secara rinci tertera dalam tabel dibawah ini: 

 

Tabel 1. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini 

 

 

 
NO 

 
JENIS ALAT 

 
Jumlah 

 
1 

 
GNSS Hi-Target V30 beserta kelengkapannya 

 
2 unit 

2 Drone DJI Phantom 4 Pro beserta kelengkapannya 1 unit 

3 Drone DJI Phantom 3 pro (cadangan) beserta 

kelengkapannya 

1 unit 

4 Aki untuk batrai GNSS (cadangan) 1 buah 

5 GPS Handheld Garmin 2 unit 

6 Statif Base Station 1 buah 

7 Stik rover 1 buah 

8 Mobil Lapangan 1 unit 

 

 

3.3 Metode yang Digunakan dalam Penelitian 

 

Dalam penelitian ini dilakukan dua metode perhitungan volume material batu 

agregat yaitu dengan metode fotogrametri dan metode RTK. Adapun kedua 

metode tersebut dijelaskan dibawah ini: 

1. Metode Fotogrametri: Metode pengukuran fotogrametri yang dimaksud 

adalah metode fotogrametri jarak dekat dengan menggunakan drone tipe 

copter dengan empat baling-baling. Hasil dari pengukuran/pemotretan 

diproses dengan prinsip fotogrametri hingga menghasilkan model 3D. 

Setelah model 3D dihasilkan maka dapat dilakukan perhitungan volume 

stockpile batu agregat. 
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2. Metode RTK: Hasil dari pengukuran menggunakan RTK berupa koordinat 

UTM. Setelah itu export dalam bentuk excel untuk diolah menjadi model 3D 

DEM. Setelah model 3D dihasilkan maka dapat dilakukan perhitungan 

volume stockpile batu agregat. 

 

 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

 

Pelaksanaan pekerjaan terdiri dari beberapa tahapan yaitu: pemasangan 

titik Ground Control Point (GCP), pemasangan tanda pemotretan 

(Premark), pengukuran titik GCP, pemotretan, pengolahan foto udara, 

pembentukan DEM, Perhitungan volume batu. Masing- masing kegiatan 

tersebut dapat dijelaskan pada subbab berikut ini: 

 

3.4.1 Pemasangan Titik BM dan  Ground Control Point (GCP) 

 

Sebelum  pelaksanaan  pemotretan  udara  menggunakan  drone  hal yang 

pertama dilakukan adalah pemasangan titik-titik BM dan  GCP yang 

digunakan sebagai titik kontrol saat pemrosesan foto udara nantinya. 

Posisi 3D (3 dimensi) titik-titik GCP ini di ukur menggunakan Global 

Navigation Satelite System (GNSS) tipe  geodetic  dengan metode 

penentuan posisinya yaitu metode Real Time Kinematik (RTK). Pada area 

pemotretan minimal dipasang 3 titik kontrol GCP. 

 

3.4.2 Pemasangan Premark 

 

Premark dipasang pada masing-masing GCP yang telah dipasang. 

Premark ini terbuat dari terpal plastic berwarna biru/terang dengan 

ukuran 15 cm x 50 cm yang dipasang menyilang di titik GCP. 

Pemasangan tanda atau premark bertujuan agar setiap titik  GCP dapat 

dengan mudah diidentifikasi di atas foto saat pemrosesan nantinya. 

Bentuk dan pemasangan premark ini dapat dilihat pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Pemasangan Premark 

 

3.4.3 Pengukuran Posisi titik GCP 

 

Posisi GCP di  ukur  menggunakan  GNSS  tipe  geodetic, dengan metode 

pengukuran Real Time Kinematik (RTK). Setiap  area pemotretan akan 

dipasang BM sebagai titik kontrol pengukuran titik GCP. Posisi BM 

ditentukan terlebih dahulu sebelum pengukuran posisi titik GCP.  

Penentuan posisi GCP dengan  metode  RTK  menggunakan 2 receiver 

GNSS, dimana 1 receiver sebagai Base station dan 1 receiver lainnya   

sebagai  Rover. Receiver  Base  Station  dipasang  pada  BM dan  kondisi   

diam,   sedangkan receiver akan bergerak   mengukur posisi pada setiap  

GCP.  Posisi yang dihasilkan pada rover  berupa posisi real time (posisi 

langsung diperoleh) dan  nilai  ketelitian posisinya berupa nilai Root 

Mean Square  (RMS).  
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Gambar 3. Prinsip penentuan posisi metode RTK 

 

3.4.4 Pelaksanaan Pemotretan 

 

Pemotretan dilakukan setelah semua titik GCP dan premark terpasang 

dan terukur. Pemotretan dilakukan diawali dengan penentuan jalur 

terbang yang dapat mengcover seluruh area yang akan di petakan. 

Bentuk dan jumlah jalur terbang menyesuaikan dengan area yang akan 

dipotret dengan  pertampalan antar pemotretan  sebesar 75% baik 

arah kedepan dan kesamping. Tinggi terbang di tentukan setinggi 50 

m dari posisi awal drone terbang. 
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Gambar 4. Jalur pemotretan 

 

3.4.5 Pengolahan  Foto Hasil Pemotretan 

 

Proses  pengolahan  foto  dilakukan  dengan  terlebih  dahulu mengunduh 

semua foto hasil pemotretan dan mengelompokannya berdasarkan area 

pemotretan dalam folder masing-masing area. Pengolahan foto udara 

dilakukan  menggunakan  perangkat  lunak Agisoft Photoscan (versi trial), 

secara garis besar proses dimulai dari membentuk model 3D awal dengan 

image matching antar foto yang bertampalan atau disebut proses Align 

foto. Setelah proses align foto maka selanjutnya proses koreksi geometrik 

foto dengan memasukan koordinat 3D titik GCP. Dari proses koreksi 

geometrik akan dapat diperoleh koordinat  model 3D awal yang  

terkoreksi terhadap titik GCP (bergeoreferensi)  beserta  nilai  ketelitian  

dari  masing-masing titik GCP yang digunakan untuk koreksi geometrik 

foto. Titik-titik koordinat model 3D awal yang telah terkoreksi 

geometrik/tergeoreferensi selanjutnya  diperbanyak  dengan  proses Build 

Dense Clouds,  sehingga  diperoleh  titik-titik  koordinat  yang telah 

bergeorefrensi dalam jumlah yang sangat banyak dan rapat.
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3.4.6 Pembentukan  Digital Elevation Model (DEM) 

 

Dalam perhitungan volume objek secara kontemporer dalam hal ini 

volume stockpile batu memerlukan data model 3D dalam bentuk DEM, 

oleh  karena itu tahap akhir proses pengolahan   foto   udara sebelum 

perhitungan volumenya adalah proses   pembentukan DEM. 

 

3.4.7 Perhitungan  Volume Stockpile Batu 

 

Proses perhitungan volume stockpile batu dilakukan dengan 

membatasi area batu yang  akan  dihitung selanjutnya dari menu yang ada 

di perangkat lunak agisoft photoscan  dipilih  menu measure dan 

memasukan tinggi dasar batu sebagai acuan, maka secara otomatis 

volume batu akan ditampilkan. 

 

 

 

Gambar 5. Hasil perhitungan volume stockpile batu 
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3.5. Diagaram Alir Penelitian 

 

Adapun alur dari penelitian ini secara rinci dapat dilihat dalam diagram 

dibawah ini 

 

 
 

 

Gambar 6. Diagram Alir Penelitian 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 
 

5.1 Kesimpulan 

 

Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa total volume material batu agregat 

pada lokasi di Kabupaten Mesuji tepatnya Kecamatan Mesuji Timur Umbul 

Sempu menggunakan metode fotogrametri dan RTK 20, 30, dan 40 titik 

masing-masing sebanyak  2178,988 𝑚3 ;  2022,324 𝑚3 ;  2090,212 𝑚3,  

2110,661 𝑚3. Selisih volume     antara keduanya masing-masing sebesar 156,663 

𝑚3, 88,775 𝑚3, dan 68,326 𝑚3. Persentase perbandingan selisih hasil 

perhitungan antara kedua metode tersebut sebesar 7,2%, 4,1%, 3,1%. 

Berdasarkan hasil tersebut maka dapat dilihat bahwa semakin banyak titik 

sebaran pengukuran RTK yang mewakili bentuk relief dilapangan maka 

persentase perbedaannya semakin kecil atau dengan kata lain semakin banyak 

titik pengukuran maka semakin sedikit selisih volume yang dihasilkan antara 

pengukuran RTK dan fotogrametri jarak dekat.  

 

5.2 Saran 

 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan,  dengan perbandingan 

pengukuran volume stockpile material batu dengan menggunakan metode 

fotogrametri jarak dekat dengan menggunakan Drone dan metode GNSS RTK. 

Pengukuran dengan metode fotogrametri merupakan hal yang sangat relevan 

dijaman teknologi sekarang karena sangat praktis dan efisien dalam 

pengambilan data, penyimpanan data  dan pengolahan datanya.  

 Dalam pengambilan data dengan metode RTK  dari hasil yang didapat bahwa 

dengan lebih banyak dan rapatnya pengambilan titik sebaran  pengukuran  akan 
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menghasilkan selisih yang lebih kecil atau lebih mendekati hasil dari metode 

fotogrametri, maka penulis menyarankan agar dalam pengambilan titik   

sebaran pengukuran agar dapat mengambil titik sebanyak mungkin yang 

mewakili dari bentuk relief objek yang diukur dalam hal ini pengukuran 

material stockpile material batu.  
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