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ABSTRAK 

 

KAJIAN KETELITIAN VERTIKAL HASIL PEMETAAN DENGAN 

TEKNOLOGI FOTOGRAMETRI KOMPLEKS RUMAH 

ADAT DI PKOR BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh 

 

OKTA DWI SETIAWAN 

 

Pemetaan biasanya menggunakan teknologi total station (TS) namun 

teknologi ini memiliki biayanya lebih mahal. Metode yang digunakan untuk 

menekan biaya lebih murah dan mengefisiensikan waktu adalah metode 

fotogrametri jarak dekat. Namun pada metode ini perlu dilakukannya uji ketelitian 

vertikal untuk mengetahui ketelitian yang didapat, apakah yang dihasilkan pada 

metode fotogrametri ini cukup baik untuk mengantikan metode terestris yang 

menggunakan total station (TS). 

 Metode penelitian ini mencakup kegiatan pengambilan data menggunakan 

metode fotogrametri jarak dekat untuk pembuatan model 3D, visualisasi model 3D 

dan data GCP  rapid statistik 4 titik geometrik. Rumah Adat Kabupaten Pesisir 

Barat menggunakan kamera digital non metrik. Untuk tahapan pelaksanaan 

penelitian terbagi atas tahapan pemotretan objek, pengolahan model 3 dimensi. 

Untuk pengambilan data foto dilapangan sebanyak 229 foto dan pengolahan data 

pada penelitian ini menggunakan perangkat lunak pengilahan foto, dan pengukuran 

tinggi bangunan menggunakan (Electronic Total Station). 

Hasil yang diperoleh pada saat melakukan penelitian dapat disimpulkan 

bahwa dengan foto untuk membuat model dengan teknologi fotogrametri yang 

layak digunakan untuk replika data 3D, karena menghasilkan total selisih 

0,129m. Dari hasil pengujian akurasi pemetaan dengan foto udara mendapatkan 

nilai LE90 sebesar 0,296m yang menunjukkan bahwa pengujian ketelitian 

berdasarkan hasil nilai RMSEz pada penelitian 0,296m, masuk ke standar kelas 2 

ketelitian skala peta 1:1000 dan masuk standar kelas 1 untuk ketelitian skala peta 

1:2500. 

 

 

 

Kata kunci: Model 3D, Agisoft ,Total Station, Ketelitian , UAV, 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1    Latar Belakang dan Masalah 

 

Fotogrametri adalah ilmu dan teknologi untuk mengukur dan memetakan tiga 

dimensi (3D) melalui media foto. Dengan berkembangnya teknologi 

pemodelan digital, kini pemodelan 3D dapat dilakukan untuk bangunan. 

Membangun model 3D digital dapat dilakukan jika minimal terdapat 2 foto 

dengan bayangan objek yang sama dan diambil dari posisi yang berbeda. 

Rekonstruksi model 3D juga dapat dilakukan dengan fotogrametri jarak 

dekat, hanya fotogrametri jarak dekat yang dapat digunakan jika jarak objek 

dengan kamera tidak cukup dari 100 meter. (K. Atkinson, 1996). 

 

Pemetaan adalah proses penyajian informasi bentuk permukaan bumi dalam 

bentuk fakta-fakta, bentuk permukaan bumi di suatu daerah. Salah satu 

metode pengukuran yang digunakan adalah fotogrametri jarak dekat. 

Fotogrametri jarak dekat adalah pengukuran salah satu bidang aplikasi. 

Fotogrametri jarak dekat biasanya digunakan dalam pemodelan 3D vertikal 

bangunan yang memiliki akurasi data yang diperoleh secara vertikal. 

 

Ketelitian vertikal yaitu nilai jarak yang menujukan bahwa kesalahan atau 

perbedaan nilai tinggi objek dipeta dengan nilai ketinggian sebernanya. 

Pemetaan biasanya menggunakan teknologi total station (TS) namun 

teknologi ini memiliki biayanya lebih mahal. 
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Metode yang digunakan untuk menekan biaya lebih murah dan 

mengefisiensikan waktu adalah metode fotogrametri jarak dekat. Namun 

pada metode ini perlu dilakukannya uji ketelitian vertikal untuk mengetahui 

ketelitian yang didapat, apakah yang dihasilkan pada metode fotogrametri ini 

cukup baik untuk mengantikan  metode terestris.  

 

Fotogrametri jarak dekat menggunakan prinsip dasar pengukuran tumpang 

tindih antar foto, dengan sudut pandang yang berbeda dan pengukuran 

orientasi kamera. Apakah metode terestris dapat digantikan dengan foto udara 

untuk pemetan 3D, model 3D yang dihasilkan dipengaruhi oleh banyaknya 

area tampalan antar foto.  

 

Pada penelitian ini akan dilakukan pemodelan 3D menggunakan perangkat 

lunak pengolahan foto udara. Objek yang diambil sebagai studi kasus 

penelitian adalah Rumah adat Kabupaten Pesisi Barat PKOR Bandar 

Lampung, hasil ini dapat digunakan untuk melihat kesesuaian model 3D 

gedung yang dihasilkan pada peta dengan bangunan aslinya menggunakan 

ketelitian dengan skala tertentu. 

 

1.2    Tujuan 

 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah : 

1. Mengkaji ketelitian vertikal. 

2. Membandingkan ketelitian vertikal hasil pengolahan bangunan 3D 

dengan bangunan aslinya. 

3. Mengetahui tingkat akurasi pengukuran secara verikal dengan metode 

fotogrametri jarak dekat menggunakan wahana tanpa awak (Unmanned 

Aerial Vehicle). 

 

1.3 Kerangka Pemikiran 

 

Teknologi wahana tanpa awak Unmanned Aerial Vehicle (UAV) adalah 

teknologi yang dapat melakukan pengambilan data secara vertikal dengan 
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cepat dan luasan area yang besar. Namun akusisi data tersebut diperlukan uji 

akurasi secara vertical untuk melihat tingkat akurasinya. Untuk mengetahui 

tingkat akurasi pada pemoteretan foto udara dilakukan pemetaan pada objek 

bangunan. untuk dilakukan koreksi geometri. Nilai koreksi geometri 

menggunakan data GCP.  

 

Proses berikutnya pembentukan model peta 3D untuk menghasilkan 

ketelitian secara vertikal pada model 3D bangunan dengan bangunan aslinya. 

Tingkat ketelitian peta dapat diketahui dengan dilakukan uji ketelitian secara 

vertikal, ketelitian Digital Elevation Model (DTM) dan uji ketelitian peta, 

agar standar ketelitian data yang dihasilkan sesuai berdasarkan standar 

ketelitian kepada Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) nomor 

6 tahun 2018  

 

1.4   Hipotesis 

Dengan memanfaatkan wahana Unmanned Aerial Vehicle (UAV) untuk 

menghasilkan pengukuran secara vertikal dengan ketelitian tinggi yang 

mengacu pada objek dilapangan yang dianggap benar dengan rata-rata 

ketelitian yang masih dalam kata tolerasi berdasarkan kepada Peraturan 

Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) nomor 6 tahun 2018 sebagai 

standar ketelitian pengukuran secara vertikal. Penelitian ini mencoba 

melakukan pembuatan model 3D yang menggunakan perangkat lunak 

pengolahan foto udara. Objek yang akan diambil sebagai studi kasus aslinya. 

Maka peneliti menduga bahwa hasil pemetaan verikal dari pemotretan foto 

udara ini layak untuk pembuatan 3D replika Rumah Adat Kabupaten Pesisir 

Barat PKOR, karena hasil pembangunan model 3D gedung ini dapat 

digunakan untuk melihat kesesuaian model 3D gedung yang dihasilkan  

dengan  bangunan. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1    Penelitian Terdahulu 

 

Penelitian ke satu – Didik Sujadi dkk., (2013).  Melakukan penelitian dengan 

judul 3D Modelling Objek Kerapatan Tinggi Menggunakan Metode 

Fotogrametri Jarak Dekat. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menerapkan 

metode fotogrametri jarak dekat menggunakan kamera digital non metrik 

untuk pemodelan 3D Patung Pandawa. 

Hasil pemodelan 3D dengan control menggunakan skala diperoleh nilai total 

error dibawah 1 cm, yaitu sebesar 0.005761 atau sekitar 5 mm pada software 

Agisoft Photoscan dan pada Photomodeler Scanner sebesar 0.0014887 atau 

sekitar 1.5 mm.  

 

Penelitian ke dua – Hepi Hapsari Handayani, dkk. (2016). Melakukan 

penelitian dengan judul Visualisasi 3D Objek Menggunakan Teknik 

Fotogrametri Jarak Dekat. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui 

bagaimana cara pembntukan 3D model objek dengan menggunakan metode 

CRP (Close Range Photogrametri). 

Koordinat 3D hasil model kalibrasi lebih akurat dengan koordinat ICP 

(indepndent control point) pita ukur yaitu 80% koordinat X, Y, dan Z dapat 

diterima, hasil koordinat 3D model kalibrasi analitik 60% dari koordinat Y 

dapat diterima dan 80% koordinat X dan Z dapat diterima. 
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Penelitian ke tiga –Fandi A, dkk. (2018). Melakukan penelitian dengan judul 

Pembangunan Model 3D Digital Gedung di ITERA Menggunakan Teknik 

Fotogrametri Digital dan aplikasi PolyFit. Tujuan dari penelitian ini ialah 

Mendapatkan point cloud objek GKU-I, Gedung C&D, dan Gedung E ITERA 

dari pengolahan fotogrametri digital dari pengolahan point cloud dengan 

menggunakan perangkat lunak PolyFit. 

Dari hasil model 3D GKU-I dibandingkan dengan pengukuran lapangan hasil 

nilai RMSE Panjang sebesar 0.793 m, Lebar 0.462 m, dan Tinggi 0.915 m. 

Hal ini dapat disebabkan oleh persebaran point cloud yang tidak merata dan 

tidak homogen saat pemotretan dan pengolahan fotogrametri digital tidak 

sempurna, serta kurangnya pembersihan point cloud yang dilakukan secara 

manual. Model 3D yang dihasilkan oleh perangkat lunak PolyFit sangat 

bergantung pada kualitas data dasar yang digunakan yaitu point cloud. 

 

Penelitian ke empat – Faris Ade Irawan dkk., (2019). Melakukan penelitian 

dengan judul Pemodelan 3D Patung Bekantan Banjarmasin Menggunakan 

Teknik Fotogrametri Rentang Dekat. Tujuan dari penelitian ini ialah dimensi 

mendetail dari objek yang dapat digunakan untuk pembuatan gambar 3D.  

Dari penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa teknik fotogrametri 

rentang dekat dapat  digunakan untuk membuat model 3D patung Bekantan. 

Model 3D yang dihasilkan dapat menunjukkan detail eksterior patung dengan 

sangat baik. Dari analisis ketelitian dapat dikatakan bahwa dimensi model 3D 

yang telah dibuat mempunyai ukuran dimensi yang hampir sama dengan 

objek aslinya dengan rata-rata penyimpangan jarak dari 6 segmen pengujian 

adalah 0,03729 m dan selisih panjang terbesar adalah 0,06287 m. 

 

Penelitian ke lima – Dean Ahmed Falahesa dkk., (2020). Melakukan 

penelitian dengan judul Analisis Pemodelan 3D Bangunan Bersejarah 

Menggunakan Fotogrametri Jarak Dekat (Studi Kasus: Mausoleum Dinger, 

Jawa Timur), Tujuan dari penelitian ini ialah untuk dapat menggapaidan 

mengambil foto struktur bagian atas dari Mausoleum Dinger dengan bantuan 
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wahana UAV (Unmanned Aerial Vehicle) sebagai salah satu media 

pengambilan gambarnya. 

Dihasilkan model 3D Mausoleum Dinger dengan menggunakan metode 

fotogrametri jarak dekat baik sisi ekstrior maupun interior yang terbentuk dari 

814 foto dan terdiri dari 291.313 titik sparse cloud, 48.908.115 titik dense 

cloud, dan 3.242.572 faces. Model 3d  berdasarkan  nilai  total  RMSE  dan  

juga terbentuknya  model  interior  objek  telah memenuhi  kriteria  LoD  4.  

Adapun  untuk  nilai RMSE 0.2 m. 
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Peneliti Judul Tujuan Hasil/Kesimpulan 

Didik Sujadi, 

(2013). 

3D Modelling 

Objek 

Kerapatan 

Tinggi 

Menggunakan 

Metode 

Fotogrametri 

Jarak Dekat. 

Membandingkan 

hasil kalibrasi dan 

hasil tampilan 

permukaan 3D dari 

kedua perangkat 

lunak. 

Berdasarkan hasil kalibrasi kamera 

yang didapat, nilai parameter 

antara Agisoft dan Photomodeler 

tidak memiliki perbedaan yang 

jauh. Perbedaan terbesar terdapat 

pada parameter Format Width (fw) 

yaitu -0,91mm dan perbedaan 

terkecil terdapat pada parameter 

Radial Distortion (K3) dengan 0,00 

mm tanpa perbedaan. 

Hepi Hapsari 

Handayani, 

(2016) 

Visualisasi 

3D Objek 

Menggunakan 

Teknik 

Fotogrametri 

Jarak Dekat 

Hasil visual 3D 

objek dan hasil 

kalibrasi kedua 

adalah 

membandingkan 

keakuratan 

koordinat 

berdasarkan uji 

statistik dengan pita 

ukur pengukuran 

yang dianggap 

benar. 

Hasil koordinat 3D model kalibrasi 

otomatis lebih akurat terhadap 

koordinat ICP (independent control 

point) pita ukur yaitu 80% 

koordinat X, Y, Z dapat diterima, 

sedangkan hasil koordinat 3D 

model kalibrasi analitik adalah 

60% dari titik koordinat Y dapat 

diterima dan 80% dari koordinat X 

dan Z dapat diterima. 

Fandi. A, 

(2018). 

Pembangunan 

Model Tiga 

Dimensi (3D) 

Digital 

Gedung 

Menggunakan 

Teknik 

Fotogrametri 

Digital dan 

Perangkat 

Lunak 

PolyFit 

Mendapatkan hasil 

GKU-I, Gedung 

C&D, dan Gedung 

E ITERA berupa 

model 3D dari 

pengolahan point 

cloud dengan 

menggunakan 

perangkat lunak 

PolyFit. 

Dari hasil model 3D GKU-I 

dibandingkan dengan pengukuran 

lapangan diperoleh nilai RMSE 

Panjang sebesar 0.793 m, Lebar 

sebesar 0.462 m, dan Tinggi 

sebesar 0.915 m. 

Faris Ade 

Irawan, 

(2019). 

Pemodelan 

3D Patung 

Bekantan 

Banjarmasin 

Menggunakan 

Teknik 

Fotogrametri 

Rentang 

Dekat 

Perbandingan 

bentuk antara 

model 3D yang 

dihasilkan dari 

pengolahan foto 

dengan data hasil 

lapangan yg di 

dapat 

menggunakan pita 

ukur. 

analisis ketelitian dapat dikatakan 

bahwa dimensi model 3D yang 

telah dibuat mempunyai ukuran 

dimensi yang hampir sama dengan 

objek aslinya dengan rata-rata 

penyimpangan jarak dari 6 segmen 

pengujian adalah 0,03729 m dan 

selisih panjang terbesar adalah 

0,06287 m. 

Tabel 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu 
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2.2    Kerangka Konseptual 

 

Pada tugas akhir ini akan dilakukan pembangunan model 3D menggunakan 

perangkat lunak Agisoft Photoscan yang membutuhkan data dasar berupa 

Point Cloud menghasilkan model 3D pada objek yang direkonstruksi dan 

konservasi yang mengacu pada dokumentasi bangunan tersebut sebelum 

adanya perubahan. Pendokumentasian tersebut tidak hanya sebatas 

mengetahui dimensi geometrik bangunan eksisting, namun terkait dengan 

seberapa besar perubahan dimensi geometrik bangunan dalam kurun waktu 

tertentu. Metode yang digunakan untuk menekan biaya tinggi dan alternatif 

teknologi yang lebih mudah adalah metode fotogrametri jarak dekat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dean Ahmed 

Falahesa, 

(2020). 

Analisis 

Pemodelan 

3D Bangunan 

Bersejarah 

Menggunakan 

Fotogrametri 

Jarak Dekat 

(Studi Kasus: 

Mausoleum 

Dinger, Jawa 

Timur) 

Untuk dapat 

mengambil foto 

struktur untuk 

bagian atas dan 

menganalisa nilai 

RMSE dari model 

3D baik dari sisi 

eksterior dan 

interior makam. 

hasil model 3D Mausoleum Dinger 

dengan menggunakan metode 

fotogrametri jarak dekat baik sisi 

ekstrior maupun interior yang 

terbentuk dari 814 foto dan terdiri 

dari 291.313 titik sparse cloud, 

48.908.115 titik dense cloud, dan 

3.242.572 faces. 

  

Permasalahan 

Memberikan alternatif 

teknologi yang lebih 

mudah dan efisien 

 

Cara mendapatkan 

akurasi pemodelan 3D 

 

Mendaptkan ketelitian 

vertikal yang di 

hasilkan sesuai standar 

yang ada. 

  

  

Pemecahan 

Hadir teknologi 

fotogrametri 

UAV untuk 

kegiatan 

pemodelan 3D 

 

Mengetahui hasil 

fotogrametri 

jarak dekat 

dengan UAV 

untuk ketelitian 

vertikal 

 

Mengetahui 

 

Analisis 

Analisis akurasi 

ketelitian vertikal 

pemodelan 3D yang 

di hasilkan dari 

pemotretan foto udara 

(UAV) 
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2.3 Landasan Konseptual  

 

2.3.1 Fotogrametri 

 

Fotogrameri terestrial merupakan suatu cabang penting ilmu 

fotogrametri. Ilmu ini mempelajari foto yang dibuat dengan kamera yang 

terletak pada permukaan bumi. Kamera dapat dipegang, dipasang 

menggunakan kaki kamera, maupun pada menara dan alat penyangga 

lain yang dirancang secara khusus. Istilah "fotogrametri jarak dekat" 

umumnya digunakan untuk foto terestrial yang mempunyai jarak objek 

dengan jarak 100 meter.  

 

Berbeda dengan fotografi udara, kamera foto terestrial biasanya mudah 

dijangkau dan dapat langsung diukur untuk posisi pemotretan. Orientasi 

sudut kamera biasanya diukur pada nilai tertentu sehingga semua elemen 

orientasi di luar foto terestrial secara umum diketahui dan tidak perlu 

dihitung. Parameter orientasi luar yang diketahui ini adalah sumber 

kontrol untuk foto, menggantikan semua atau sebagian dari apa yang 

diperlukan untuk menempatkan titik kontrol di dalam ruang objek (Wolf, 

1993). 

 

Pada teknik Close Range Photogrammetry (CRP), pengukuran suatu 

objek dilakukan pada hasil perekaman yang terdiri beberapa perangkat 

sensor. Istilah fotogrametri jarak dekat telah diperkenalkan oleh Cooper 

dan Robson (1996) dimana jarak suatu benda. kamera kurang dari 100 

meter, posisi kamera ke objek hingga beberapa sentimeter ke objek. 

Kamera dan prosedur analisis fotogrametri terestrial dimulai pada akhir 

abad ke-19 oleh seorang kolonel Prancis, Laussedat. (Atkinson, 1980). 

 

Fotogrametri dapat didefinisikan sebagai seni, ilmu pengetahuan dan 

teknologi untuk memperoleh informasi yang dapat dipercaya tentang 

suatu objek fisik dan sekitarnya melalui proses perekaman. Pengamatan 
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atau pengukuran dan interpretasi gambar fotografi atau rekaman 

gelombang elektromagnetik. (Santoso, 2004). Salah satu karateristik 

fotogrametri adalah pengukuran terhadap objek yang dilakukan tanpa 

perlu berhubungan atau bersentuhan secara langssung. 

 

Definisi fotogrametri di atas mencakup dua bidang kajian, yaitu : 

 

1. Fotogrametri Metrik 

Fotogrametri metrik terdiri dari pengukuran foto dan sumber 

informasi lain yang cermat, umumnya digunakan untuk menentukan 

lokasi relatif titik. Dengan demikian dimungkinkan untuk 

mendapatkan jarak, sudut, luas, volume, ketinggian, ukuran dan 

bentuk benda. 

 

2. Fotogrametri Interpretatif 

Fotogrametri interpretatif yaitu pengenalan dan.identifikasi obyek dan 

menilai pentingnya obyek tersebut melalui suatu analisis sistematik. 

 

 

2.3.2 Foto Udara 

 

Foto udara atau foto peta adalah peta foto yang diperoleh dari 

pengukuran survei udara, yaitu pengambilan foto udara di suatu daerah 

tertentu dan metode fotogrametri tertentu. Sebagai gambaran ada 3 jenis 

foto yaitu foto tegak, foto miring, dan foto sangat miring. Foto tegak 

adalah foto yang pada saat objek diambil sumbu kamera udara sejajar 

dengan arah gravitasi, foto miring, batasnya antara kedua jenis foto 

tersebut. Pada umumnya foto yang digunakan untuk peta adalah foto 

tegak, sedangkan yang disebut foto miring adalah jika terlihat horizon 

pada foto tersebut. (Wolf, 1993). 
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2.4 Pesawat Tanpa Awak (UAV) 

 

Menurut (Prasetyo D, 2012), Unmanned Aerial Vehicle (UAV) merupakan 

sistem tanpa awak (Unmanned System), yaitu sistem berbasis elektro-mekanis 

yang dapat menjalankan misi terprogram, dengan ciri-ciri: pesawat tanpa awak, 

beroperasi pada mode otonom penuh atau sebagian (autopilot). Sistem ini 

dirancang untuk digunakan berulang kali. Sistem pemotretan udara terdiri dari 

dua bagian, yaitu sistem pada pesawat RC dan sistem pada stasiun bumi. 

Sistem pada pesawat RC termasuk alat bantu navigasi dan perangkat 

pemotretan udara. 

 

Gambar 2.1 DJI phantom 4 Pro, Dokumentasi Pribadi (2022) 

Kelebihan utama dari UAV (Unmanned Aerial Vehicle) dibandingkan dengan 

pesawat berawak adalah bahwa UAV (Unmanned Aerial Vehicle) dapat 

digunakan pada situasi dengan resiko tinggi tanpa perlu membahayakan nyawa 

manusia, pada area yang tidak dapat diakses dan terbang pada ketinggian 

rendah dibawah awan sehingga foto terbebas dari awan. Selain itu, salah satu 

faktor kelebihan UAV (Unmanned Aerial Vehicle) adalah biaya. Harga 

perangkat UAV (Unmanned Aerial Vehicle) dan biaya operasionalnya lebih 

murah dibanding dengan pesawat berawak. 

 

Keterbatasan dari UAV (Unmanned Aerial Vehicle) dibatasi oleh dimensi dari 

UAV (Unmanned Aerial Vehicle) itu sendiri, karena dimensi UAV yang kecil 

membatasi kemampuan beban muatan yang dapat dibawa. Sehingga biasanya 

digunakan sensor atau perangkat kamera yang beratnya ringan berupa kamera 
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format kecil. Karena format kecil ini tentunya bukan perangkat kamera dengan 

sensor yang dirancang untuk melakukan pemotretan udara secara akurat, 

sehingga menghasilkan kualitas gambar yang lebih rendah baik dari sisi 

resolusi, stabilitas dan tingkat akurasi. Selain itu daya jelajah dan tinggi terbang 

UAV (Unmanned Aerial Vehicle) juga terbatas karena kemampuan mesinnya 

yang memang tidak dirancang untuk terbang jarak jauh dan tinggi. 

 

2.5 Jenis Kamera Fotogrametri 

 

Dalam metode pemetaan fotogrametri, kamera yang digunakan dapat berupa 

kamera metrik dan kamera non metrik.  

 

2.5.1  Kamera Metrik  

 

Pada kamera metrik dilengkapi dengan titik yang sudah diketahui 

koordinatnya (disebut titik Fiducial Mark) yang dipakai sebagai referensi 

pengukuran dimensi pada objek. Kamera metrik yang memotret dari 

udara pada ketinggian tertentu dengan menggunakan bantuan pesawat 

udara. Jenis kamera metrik yang dapat digunakan beragam dan dapat 

dibedakan menjadi format kecil, medium hingga format besar. Dari 

berbagai format tersebut terdapat berbagai jenis merek kamera metrik 

yang berbeda spesifikasinya antara yang satu dengan yang lainnya, salah 

satunya adalah “Quattro DigiCAM”.  

 

            

  Gambar 2.2 Kamera Metrik, Dokumentasi Pribadi (2022) 
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Pada kamera Quattro-digicam Oblique terdiri dari empat digicam unit 

yang terpasang pada pod ke mount PAV. Kamera Quattro-digicam 

Oblique tersedia dengan 39 atau 60 megapixel. Pada Kamera Quattro-

digicam ini memiliki lensa berbeda yakni lensa 80 atau 100 mm tetap 

fokus panjang. Penyesuaian ISO, rana dan aperture dapat dilakukan pada 

jenis kamera ini.  

Dalam hal kinerja dan manfaaat kamera ini sudah tidak diragukan lagi, 

diantara kelebihannya ialah: modular format medium sistem kamera 

udara digital untuk gambar miring, memiliki sistem resolusi tinggi yakni 

39 atau 60 megapixel, memiliki sudut konfigurasi kamera sebesar 45o, 

fokus yang panjang yakni 80 atau 100 mm, satu time stamp untuk ke 

empat eksposur, sinkronisasi gambar <= 10 μs, tingkat pengulangan 

gambar hingga 1,6 sec, sistem kamera dikalibrasi dan kompak serta 

ringan. 

 

2.5.2 Kamera Non Metrik  

 

Menurut Atkinson (1996), kamera non-metrik atau bisa disebut kamera 

biasa seperti kamera pocket/SLR/DSLR. Ukuran foto yang dihasilkan 

biasanya lebih kecil dari foto metrik. Kamera ini digunakan untuk 

keperluan pemotretan umum dan foto udara dengan pesawat kecil. Hasil 

akurasi tidak sebaik kamera metrik dan area jauh lebih kecil. 

                  

              Gambar 2.3 kamera pocke/SLR/DSLR 

(http://rinaldyaulia.blogspot.com/2011/01/kamera-slr-dslr-vs-

kamera-saku-poket.html) 
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Kamera fotogrametri tidak memiliki lensa yang sempurna, sehingga 

proses perekaman akan mengalami beberapa kesalahan. Sehingga 

diperlukan kalibrasi kamera untuk mengetahui besar simpangan. 

Kalibrasi kamera dilakukan untuk mengetahui parameter distorsi, 

termasuk distorsi radial dan distorsi tangensial, termasuk jarak utama dan 

titik fokus. (Atkinson,1996).  

 

2.6  Perangkat Lunak Agisoft 

 

Agisotf adalah perangkat lunak yang dimiliki oleh Agisoft LCC pada tahun 

2006. Sebuah perusahaan riset inovatif di bidang teknologi komputer dalam 

algoritma, pemrosesan gambar dengan teknik fotogrametri digital. Produk 

Agisoft antara lain agisoft photoscan, agisoft lens, agisoft stereo. Agisoft 

PhotoScan digunakan untuk membangun rekonstruksi 3D, visualisasi, survei, 

dan tugas pemetaan (Agisoft LLC, 2016). 

Agisoft PhotoScan adalah solusi pemodelan 3D berbasis gambar canggih yang 

bertujuan menciptakan profesional konten 3D berkualitas dari gambar diam. 

Berdasarkan teknologi rekonstruksi 3D multi-view terbaru, itu beroperasi 

dengan gambar arbitrary dan efisien dalam kondisi terkontrol dan tidak 

terkontrol. Foto bisa diambil dari posisi apa pun, asalkan objek yang akan 

direkonstruksi terlihat pada setidaknya dua foto. Penyelarasan gambar dan 

rekonstruksi model 3D sepenuhnya otomatis. (Agisoft LLC, 2016) 

Umumnya tujuan akhir pemrosesan foto dengan PhotoScan adalah untuk 

membangun model 3D bertekstur. Itu prosedur pemrosesan foto dan konstruksi 

model 3D terdiri dari empat tahap utama. (Agisoft LLC, 2016) 

1. Tahap pertama adalah penyelarasan kamera. Pada tahap ini, PhotoScan 

mencari titik-titik umum pada foto dan mencocokkannya, serta menemukan 

posisi kamera untuk setiap gambar dan memurnikan kamera parameter 

kalibrasi. Akibatnya awan titik tipis dan satu set posisi kamera terbentuk. Point 

cloud jarang menunjukkan hasil pelurusan foto dan tidak akan langsung 
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digunakan prosedur konstruksi model 3D lebih lanjut (kecuali untuk 

rekonstruksi berbasis cloud point sparse). Namun itu dapat diekspor untuk 

penggunaan lebih lanjut dalam program eksternal. Misalnya, model point cloud 

dapat digunakan dalam editor 3D sebagai referensi. Sebaliknya, set posisi 

kamera diperlukan untuk rekonstruksi model 3D lebih lanjut oleh PhotoScan.  

2. Tahap selanjutnya adalah membangun point cloud yang padat. Berdasarkan 

perkiraan posisi kamera dan gambar sendiri point cloud padat dibangun oleh 

PhotoScan. Cloud titik padat dapat diedit dan diklasifikasikan sebelum 

mengekspor atau melanjutkan ke generasi model mesh 3D.  

3. Tahap ketiga adalah membangun mesh PhotoScan merekonstruksi mesh 

poligonal 3D yang mewakili objek permukaan berdasarkan titik awan padat 

atau tipis sesuai dengan pilihan pengguna. Umumnya ada dua metode 

algoritmik yang tersedia di PhotoScan yang dapat diterapkan ke generasi mesh 

3D: Height Field - untuk permukaan jenis planar, Sewenang-wenang – untuk 

segala jenis objek. Mesh yang telah dibangun, mungkin perlu untuk 

mengeditnya. Beberapa koreksi, seperti penipisan mesh, penghapusan 

komponen terpisah, penutupan lubang di mesh, smoothing dll dapat dilakukan 

oleh PhotoScan. Untuk pengeditan yang lebih kompleks Anda harus 

menggunakan alat editor 3D eksternal. PhotoScan memungkinkan untuk 

mengekspor mesh, edit dengan perangkat lunak lain dan impor kembali.  

4. Setelah geometri (mesh) direkonstruksi, ia dapat diberi tekstur dan / atau 

digunakan untuk pembentukan orthomosaic. Beberapa mode texturing tersedia 

di PhotoScan, mereka dijelaskan di bagian yang sesuai pada prosedur 

pembuatan manual, serta orthomosaic dan DEM ini. 

5. GSD ( Ground Sampel Distance ) merupakan ukuran 1 pixel dari hasil foto 

dalam pemotretan. Semakin besar nilai GSD yang dihasilkan maka semakin 

rendah maka resolusi kamera yang dihasilkan semakin rendah. Oleh karena itu 

ukuran pixel harus kurang dari 1 pixel, sehingga semakin kecil nilai GSD, 

tingkat kedetilan objek penelitian semakin tinggi. 
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2.7 Konsep Dasar Pemodelan 3D 

 

Pemodelan adalah membentuk suatu benda atau objek. Membuat dan 

mendesain objek tersebut, sehingga terlihat seperti bentuk aslinya. Sesuai 

dengan objek dan basisnya, proses ini.secara keseluruhan dikerjakan didalam 

komputer. Melalui konsep dan proses desain, keseluruhan objek dapat 

diperlihatkan secara 3D, sehingga banyak yang menyebut hasil ini 

sebagai,pemodelan 3D.  

Model 3D dapat terbentuk, baik menggunakan metode imagebased rendering, 

imagebased modelling, range based modelling, maupun combination of image 

and range based modeling. Sebagai contoh lain hasil pemodelan 3D 

menggunakan teknik image based modelling yang pelaksanaannya 

menggunakan teknik close range photogrammetry (Bayu, 2017). 

Dalam bidang grafik, pemodelan 3D adalah proses membangun representasi 

secara matematis dari setiap permukaan 3D suatu objek menggunakan 

perangkat lunak khusus. Jika yang dimodelkan adalah objek nyata. maka objek 

tersebut diukur atau diamati dengan teknologi survey. Data berupa point cloud 

sering disebut data tidak terstruktur, sementara representasi model 3D biasanya 

disebut sebagai data.terstruktur seperti model,solid (contoh: Constructive Solid 

Geometry) maupun model permukaan (contoh: Polygonal Mesh). Dengan 

demikian, bisa juga dikatakan bahwa pemodelan 3D adalah mengubah data 

tidak terstruktur menjadi terstruktur (Salam, 2016). 

Dari kedua foto tersebut, yang saling tumpang tindih menghasilkan dua posisi 

pemotretan yang berbeda, yang nantinya akan dibentuk dalam model 3D. 

Model ini diwakili oleh titik 3D (x, y, z). Untuk membentuk model 3D 

memerlukan proses perhitungan, fotogrametri seperti orientasi internal, 

orientasi eksternal, dan orientasi absolut. Fotogrametri jarak dekat adalah 

teknik untuk memperoleh informasi geometrik seperti posisi, ukuran, dan 

bentuk suatu objek yang diambil dalam bentuk foto.(Bayuaji, 2017). 

 

2.8 Metode Pemodelan 3D 
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Didalam memodelkan suatu objek terutama objek (model) 3D menggunakan 

teknik close range photogrammetry, terdapat beberapa metode yang 

digunakan, meliputi: Triangulation, Photo-based Scanning. Berikut adalah 

beberapa metode tersebut menurut beberapa sumber pustaka. 

 

2.8.1 Triangulation 

 

Metode ini pada dasarnya mirip dengan metode time-of-flight yaitu 

dengan menggunakan laser sebagai sumber cahaya. Perbedaannya pada 

metode ini tidak menggunakan waktu tempuh sebagai parameter ukuran 

melainkan memanfaatkan lokasi jatuhnya titik laser pada permukaan 

benda. Terdapat parameter yang perlu diperhatikan yaitu sumber laser, 

kamera, dan titik laser (Eisenbeiß, 2009). Perhitungan jarak dilakukan 

dengan kombinasi variabel sumber laser, kamera, dan titik laser yang 

jatuh pada permukaan benda. Ketiga variabel tersebut akan diposisikan 

membentuk sebuah segitiga. Proses pemindaian dapat lebih cepat 

dilakukan dengan menggunakan laser stripe dibandingkan menggunakan 

laser dot. Prinsip ini dinamakan.triangulasi, karena letak sumber laser 

dan kamera pengamat membentuk.sudut seperti pada segitiga (triangle). 

 
Gambar 2.4 Contoh Set Up Triangulation 

(http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2HTML/2014100737SKBa

b2001/body.html) 
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Gambar 2.5 menunjukkan sebuah objek yang sedang dipindai dimana 

digunakan sebuah laser dan kamera, ketika laser ditembakkan maka akan 

membentuk sebuah plane dimana selain plane dapat dilihat juga ada 

sebuah ray yang merupakan sebuah garis cahaya yang akan masuk ke 

dalam kamera. Dapat dilihat dari objek, kamera, dan laser jika diambil 

satu titik akan membentuk sebuah segitiga seperti yang tampak pada 

Gambar 2.4. Teknik triangulasi memberikan pilihan desain yang 

sederhana dan mempergunakan komponen yang mudah diperoleh. Harga 

komponen dalam perancangan mempengaruhi akurasi scanner. 

Penggunaan komponen yang lebih mahal dapat menghasilkan akurasi 

yang lebih baik, sehingga pemilihan komponen dapat disesuaikan dengan 

akurasi yang diperlukan dalam pemindaian (Mulia, 2014). Scanner 3D 

dengan Teknik triangulasi dapat dibuat dengan berbagai macam desain. 

 

Dilihat dari komponen yang digunakan, pada umumnya scanner terdiri 

dari satu sumber laser dan satu kamera, meskipun ada beberapa desain 

yang mempergunakan dua laser ataupun dua kamera. Dilihat dari 

mekanisme scanner, ada yang memasangkan motor pada sumber laser 

sehingga laser akan bergerak menyusuri benda, ada pula yang 

menggunakan motor pada bidang dimana objek diletakkan sehingga laser 

memiliki posisi yang tetap dan objeklah yang akan berotasi saat dipindai 

(Davis & Chen, 2001).  

 

Kalibrasi merupakan permasalahan yang cukup menonjol dalam 

perancangan scanner 3D. Scanner 3D yang ada umumnya menggunakan 

actuator yang sulit dikalibrasi. Seiring dengan waktu dan banyaknya 

pemakaian, repeatability dari aktuator akan berkurang sehingga perlu 

dimonitor secara berkala (Pratomo, 2017). 

 

2.8.2 Orthorektifikasi 
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Orthorektifikasi adalah proses pembuatan foto, miring ke foto.yang 

ekuivalen dengan foto tegak. Foto tegak ekuivalen,yang dihasikan 

disebut foto terektifikasi. Orthorektifikasi pada dasarnya adalah proses 

manipulasi citra untuk mengurangi berbagai distorsi yang disebabkan 

oleh kemiringan, namun tetap mengandung pergeseran. Secara teoritis, 

foto rektifikasi adalah foto yang benar tegak lurus sehingga bebas dari 

perpindahan akibat relief topografi (relief displacement). Dalam 

fotografi udara, pergeseran relief ini dihilangkan dengan rektifikasi 

diferensial (Eisenbeiß, 2009). 

 

Proses orthorektifikasi,dilakukan dengan menggunakan data DEM yang 

telah dihasilkan dari plotting fotogrametri, sehingga akan diproleh Ortho 

Rectified Image (ORI). Data yang dihasilkan untuk menghasilkan 

ortopoto secara digital adalah : 

1. Foto digital, dapat diperoleh dari foto analog yang telah discane 

maupun sensor digital ketika pengambilan data. 

 

2. Digital Elevation Model, digunakan untuk melakukan proses 

differential rectification. Pada proses dilakukan differential 

rectification penghapusan relief displacement pada objek di foto. 

 

3. Exterior Orientation Foto. Exterior Orientation merupakan kondisi 

pesawat ketika pengambilan foto yaitu pitch, roll, dan yow. Pitch 

merupakan aktifitas pesawat saat badan pesawat bergerak keatas dan 

kebawah pada bagian depan dan belakang. Roll yaitu aktifitas pesawat 

dengan sumbu x sebagai rotasi, sumbu x pada pesawat didefinisikan 

sebagai badan pesawat dari kepala sampai belakang (ekor). Heading 

merupakan aktifitas pesawat membentuk sudut antara sumbu z 

wahana terbang terhadap arah utara. 

 

4. Data kalibrasi kamera, koreksi orthorektifikasi merupakan sistem 

koreksi geometrik,untuk mengeliminasi kesalahan akibat perbedaan 

tinggi permukaan bumi.serta proyeksi akuisisi citra yang,umumnya 
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tidak orthogonal. Permukaan tinggi obyek pada dipermukaan bumi 

dapat dicontohkan pada wilayah pegunungan, perbukitan yang 

mempunyai variasi tinggi dari.lembah hingga puncak.gunung dan 

bukit. Perbedaan tinggi,permukaan bumi akan menghasilkan adanya 

kesalahan pada citra dengan istilah,pergeseran relief. Pada bagian 

tengah citra yang diakuisisi sepanjang garis nadir merupakan,bagian 

yang mempunyai kesalahan terkecil. Sedangkan,pada bagian yang 

menjauh dari nadir akan.mempunyai pergeseran relief yang semakin 

besar. 

 

2.8.3 Mosaik Foto 

 

Mosaik foto udara adalah gabungan dari dua atau lebih foto udara 

yang saling tumpang tindih, yang disusun sedemikian rupa sehingga 

membentuk perpaduan gambar yang berkesinambungan. Pada foto 

udara digital pembuatan mosaik sepenuhnya dilakukan oleh komputer 

dengan bantuan perangkat lunak. Menurut Atkinson (1999), foto 

udara dibedakan menjadi 3 kelas yaitu: 

1. Mosaik tak terkontrol. 

Dalam mosaik tak terkontrol ini.digunakan foto cetak yang belum 

dikoreksi atau foto asli hasil dari pemotretan langsung. Tidak ada titik 

kontrol yang digunakan untuk mengikatkan foto satu dengan foto lain 

yang bertampalan. Yang digunakan untuk mengikat yaitu detail yang 

sesuai, baik tampalan depan maupun samping. 
 

2. Mosaik semi terkontrol. 

Mosaik ini terdiri dari foto udara yang dikoreksi dan yang tidak 

dikoreksi. Mosaik ini berorientasi pada sistem tanah melalui jalan 

setapak, mengikat titik kontrol di atas foto dengan titik kontrol tanah. 

Pengikatan foto dengan foto dilakukan dengan menempatkan detail 

yang sesuai. 
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3. Mosaik terkontrol. 

Foto-foto yang dipergunakan untuk susunan menjadi,mosaik adalah 

foto.yang sudah dikoreksi (tilt sudah hilang dan skala untuk seluruh 

bloknya telah sama) dengan cara rektifikasi. Pengikatan antar foto 

dilakukan menggunakan titik-titik kontrol, baik titik kontrol minor 

dan titik kontrol tanah. mosaik yang terbentuk telah terikat atau 

terorientasi terhadap sistem tanah. Bila dilihat dari proses rektifikasi 

diferensial maka hasilnya adalah ortofoto, sehingga mosaiknya juga 

disebut mosaik ortofoto, dan skala yang sama. 

 

Pembuatan mosaik adalah penggabungan dua atau lebih foto udara 

yang saling tumpang tindih sehingga diperoleh gambar yang 

menghasilkan area yang lebih luas. Tumpang tindih ke depan antara 

dua foto yang berurutan adalah 60%+5%, sedangkan tumpang tindih 

ke samping pada jalur penerbangan yang berdekatan adalah 30%+5% 

untuk ketinggian penerbangan lebih dari 1.500m dan 30%+10% untuk 

ketinggian penerbangan kurang dari 1.500 m. 

 

Menurut Pratomo (2017), Setiap foto udara yang berbentuk mozaik 

harus berada pada sistem proyeksi peta dan menggunakan datum yang 

sama. Pada metode pembuatan foto mozaik menggunakan metode 

digital murni, yaitu suatu metode dimana semua proses 

penyambungan dilakukan dengan lengkap di bantuan komputer dan 

datanya berupa data digital. 

 

2.8.4 Photo-based Scanning 

 

Teknik ini menggabungkan teknologi kamera digital dengan software 

khusus. Tidak seperti teknik lain dimana sistem yang akan 

menembakkan cahaya keobjek, teknik ini memanfaatkan sumber 

cahaya dari luar sistem yang kemudian pantulannya ditangkap oleh 

kamera dari berbagai sudut pandang. 
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Gambar 2.5 Photo-based Scanning, Walford (2009) 

 

2.8.5 Pembentukan Surface dari Point Clouds  

 

Pada umumnya metode poligon merupakan cara yang paling fleksibel 

dan akurat yang mewakili hasil pengukuran 3D, hal ini dikarenakan 

dengan menggunakan metode poligon dapat menyediakan deskripsi 

permukaan yang optimal. Untuk beberapa aplikasi pemodelan, seperti 

rekontruksi bangunan, dimana obyek digambarkan dengan path planar 

(bidang datar) atau silinder, dibutuhkan sejumlah titik dan penataan 

rekontruksi permukaan melalui beberapa path segitiga atau permukaan 

tertentu yang cocok dengan data. 

Konversi dari 3D point cloud menjadi permukaan polygonal yang 

sesuai pada umumnya didasarkan pada empat langkah sebagai berikut: 

 

1. Pre-processing, dalam tahap ini data masih terdapat kesalahan 

dihilangkan, dan data yang terdapat noise dirapikan, dan dilakukan 

penambahan titik untuk mengisi kekosongan. Data yang telah dirapikan 

dapat diresampling untuk menghasilkan model ukuran yang efisisen. 

 

2.  Determination of the global topology of the object’s surface, yaitu 

penentuan topologi global pada permukaan obyek, yang berasal dari 

relasi daerah sekitar antar bagian yang saling berdekatan di permukaan. 
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3. Generation of the polygonal surface, merupakan jaringan yang dibuat 

dengan memenuhi persyaratan kualitas tertentu, misalnya batas pada 

elemen jaringan yang tidak terdapat intersection dari breaklines. 

 

4. Post-processing, setelah pembentukan permukaan, pengeditan 

(koreksi tepi, segitiga penyisipan, pengeditan polygon, pengisian 

lubang) biasanya post-processing diterapkan untuk memperbaiki 

permukaan polygon yang dihasilkan.  

 

2.8.6 Pembentukan Jaringan Mesh 

 

Mesh merupakan diskritisasi ruang geometri dalam bentuk.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. Berikut gambaran rekontruksi surfase 

yang berupa TIN. 

 

 
Gambar 2.6 Representasi model permukaan, Habib dkk. (2010) 
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2.8.7 Peraturan Kepala BIG Nomor 6 Tahun 2018 

 

Menurut.Peraturan Kepala (Perka) Badan Informasi Geospasial No. 6 

Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Ketelitian Peta.Dasar terdiri dari: 

a. Peta Rupabumi Indonesia (RBI); 

b. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) dan 

c. Peta LingkunganLaut Nasional (LLN). 

d. Ketelitian Geometri Peta.RBI  

Ketentuan untuk standar ketelitian geometri Peta RBI yang dihasilkan 

tertera pada tabel di bawah ini: 

 

Tabel 2.2 Standar Ketelitian Geometri 

 
      Sumber: Peraturan Kepala BIG No.6 Tahun 2018 

 

Nilai ketelitian di setiap kelas diperoleh melalui ketentuan seperti 

yang tertera dibawah ini: 

Tabel 2.3 Ketelitian Kelas  

 
Sumber: Peraturan Kepala BIG No.6 Tahun 2018 

 

Nilai akurasi posisi peta dasar pada tabel 3 adalah nilai CE90 untuk 

akurasi horizontal dan LE90 untuk akurasi vertikal, artinya nilai 

Horizontal 

(CE90 

dalam m)

Vertikal 

(LE 90 

dalam m)

Horizontal 

(CE90 

dalam m)

Vertikal 

(LE 90 

dalam m)

Horizontal 

(CE90 

dalam m)

Vertikal 

(LE 90 

dalam m)

1 1:1.000.000 400 300 200 600 300 900 400

2 1:500.000 200 150 100 300 150 450 200

3 1:250.000 100 75 50 150 75 225 100

4 1:100.000 40 30 20 60 30 90 40

5 1:50.000 20 15 10 30 15 45 20

6 1:25.000 10 7,5 5 15 7,5 22,5 10

7 1:10.000 4 3 2 6 3 9 4

8 1:5.000 2 1,5 1 3 1,5 4,5 2

9 1:2.500 1 0,75 0,5 1,5 0,75 2,3 1

10 1:1.000 0,4 0,3 0,2 0,6 0,3 0,9 0,4

Ketelitian Peta RBI

Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3

No Skala

Interval 

Kontur 

(m)

Ketelitian Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3

Horizontal 0,3 x bilangan skala 0,6 x bilangan skala 0,9 x bilangan skala

vertikal 0,5 x interval kontur 1,5 x ketelitian kelas 1 2 x ketelitian kelas 1
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akurasi posisi kesalahan peta dasar tidak melebihi nilai akurasi 

dengan pasti. pada tingkat 90%. Nilai CE90 dan LE90 dapat 

diperoleh dengan menggunakan rumus yang mengacu pada National 

Map Accuracy Standards (NMAS) sebagai berikut: 

CE90 = 1,5175 x RMSEr……………………...(1) 

LE90 = 1,6499 x RMSEz……………………...(2) 

Dengan : 

RMSEr : Root Mean Square Error pada posisi x dan y (horizontal) 

RMSEz : Root Mean Square Error pada posisi z (vertical). 
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III.   METODELOGI PENELITIAN 

 

Penelitian ini akan dilakukan melalui beberapa tahapan secara garis besarnya 

meliputi perencanaan, akuisisi data, pengolahan data, hingga didapatkan hasil 

model 3D kemudian dilanjutkan dengan analisis yang menghasilkan sebuah 

kesimpulan. Sebelum melaksanakan pekerjaan lapangan dilakukan studi literatur 

terlebih dahulu terhadap beberapa referensi yang terkait dengan keilmuan ini untuk 

mengetahui tahapan yang benar dalam perencanaan serta pengambilan data. 

Selanjutnya dalam tahap perencanaan adalah pembuatan jalur terbang serta 

persebaran Ground Control Point berdasarkan ketentuan dan teori yang benar. 

 

Pengumpulan atau pengambilan data terbagi menjadi dua yaitu pengukuran GCP 

(ground control point) menggunakan GPS yang menghasilkan koordinat teliti dan 

untuk akuisisi data foto udara menggunakan UAV (Unmanned Aerial Vehicle) yang 

menghasilkan foto udara wilayah studi kasus. Selanjutnya kedua data ini diolah 

dalam pengolahan fotogrametri digital hingga menghasilkan point cloud. 

Pengolahan selanjutnya adalah pembuatan model 3D menggunakan perangkat 

lunak pengolahan foto untuk menghasilkan model 3D objek studi kasus yang 

diambil.  

 

Setelah diperoleh hasil yang diharapkan, tahapan terakhir adalah menganalisis 

kesesuaian dan kedetailan model 3D yang dihasilkan dari pengolahan dengan 

bentuk data point cloud yang menjadi data dasar. Dari analisis tersebut kemudian 

dibentuk kesimpulan yang dapat menjawab tujuan dari tugas akhir ini. 
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3.1   Lokasi Penelitian  

 

Penelitian yang dilaksanakan diarea Anjungan Rumah Adat Pesisir Barat di 

PKOR Way Halim, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung,  

 

 

Gambar 3.1 Anjungan Rumah Adat Pesisir Barat (PKOR) 

Pada  penelitian  ini  akuisisi  data  lapangan  berupa  data  foto  udara  dan  data  

Ground  Control  Point  (GCP),  Proses  pengolahan  data  foto  udara  menggunakan  

software  Agisoft  PhotoScan  sedangkan  pengolahan  titik Ground  Control  Point 

(GCP) menggunakan aplikasi perangkat lunak HGO. Pengolahan data foto udara 

akan menghasilkan pembentukkan data Orthofoto dan Digital Elevasion Model 

(DEM), data Digital Elevasion Model (DEM) dilakukan proses ekstraksi data  

untuk membentuk data Digital Terraian Model (DTM). Hasil Orthofoto selanjutnya 

dilakukan proses overlay pada data Digital Terraian Model (DTM) dengan data 

digitasi agar membentuk pemetaan 3D replica rumah adat di PKOR Bandar 

Lampung. 
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Hasil Foto 

Udara Wilayah 

Studi Kasus 

Pemasangan dan 

pengukuran 

Koordinat GCP 

Hasil Pengukuran 

GCP 

Pengujian 

ketelitian vertikal 

Selesai 

Model 3D 

Kesimpulan 

Akuisis Foto udara 

a.Miring 

b.Tegak 

 

Persiapan 

Mulai 

Gambar 3.2 Diagram Alir Pengerjaan 

Proses Pengolahan 

Model 3D 
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Keterangan Kerangka Kerja: 

1. Data, terbagi menjadi data foto udara dan data koordinat GCP (ground control 

point) dan ICP (independent control point). 

2. Image Matching, dilakukan menggunakan bantuan perangkat lunak Agisoft 

PhotoScan (workflow Align). Menghasilkan titik ikat antar foto kemudian 

dilakukan penambahan koordinat GCP (ground control point) dan ICP 

(independent control point)sebagai titik kontrol tanah. 

3. Build Dense Cloud, dilakukan untuk menghasilkan point cloud yang memiliki 

koordinat 3D. 

4. Pemotongan objek, untuk menghasilkan point cloud sesuai dengan objek yang 

akan dimodelkan. 

5. Generate RANSAC pada perangkat lunak Mapple untuk menghasilkan point 

cloud yang sudah terseleksi inliers bidangnya. 

 

3.2 Tahap Persiapan 

 

Tahapan persiapan dilakukan dalam kegiatan teknis lapangan untuk  

memperlancar dalam prosesa akuisisi data lapangan. Jadwal pelaksanaan 

penelitian dari tahapan perencanaan pengambilan data hingga penyajian hasil. 

Studi  literatur  adalah  mencari  referensi  teori  yang  relevan  dengan  kasus  

atau  permasalahan  yang  ditemukan,  Referensi  tersebut  berisikan  tentang: 

1. Metode pengambilan data foto udara 

2. Aturan dalam pembuatan peta foto udara 

3. Pemasangan Ground Control Point (GCP) dan Pengamatan Rapid Static 

4. Pembuatan 3D Anjungan Kabupaten Pesisir Barat 
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3.3 Alat dan Bahan 

 

Peralatan yang digunakan dalam proses akuisisi data fotogrametri dan akuisisi 

data Ground Control Point (GCP) sebagai berikut:  

1. Laptop Asus. 

2. Wahana udara UAV (Umanned Aerial Vihicle) DJI Phantom 4 Pro. 

3. RTK geofannel. 

Bahan yang digunakan dalam proses pemotretan data foto udara dan akuisisi 

data Ground Control Point (GCP) sebagai berikut: 

1. Citra google earth anjungan PKOR. 

2. Terpal orange. 

3. Paku. 

4. Patok. 

 

3.4 Pengumpulan Data 

Pada tahap pengumpulan data dalam penelitiaan ini adalah melakukan 

pengukuran GPS dan pemotretan udara. Berikut uraian dari kegiatan tersebut. 

 

3.4.1. Pengamatan GCP 

 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data koordinat titik 

GCP (Ground Control Point) dari hasil pengukuran GPS RTK (Real 

Time Kinematik). Data ini nantinya akan digunakan untuk pembanding 

data koordinat GCP (Ground Control Point) hasil dari pemotretan udara. 

Jenis data koordinat GCP (Ground Control Point) dari hasil pengukuran 

GPS RTK (Real Time Kinematik) dalam format (cnb). Data ini 

diasumsikan sebagai data yang benar. 
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Metode penentuan posisi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode single base, yakni pengamatan yang dilakukan secara differensial 

dengan menggunakan minimal dua receiver. Koreksi data dikirimkan 

secara satu arah dari base station kepada rover melalui transmisi radio. 

 

Tabel 3.1 Koordinat GCP 

Markers X (m) Y (m) Altitude 

GCP1 530.906,299 9.405.754,225 113,792 

GCP2 530.894,107 9.405.742,513 113,552 

GCP3 530.932,876 9.405.726,246 113,414 

GCP4 530.922,236 9.405.717,308 113,364 

 

 3.4.2 Akuisisi Data Foto Udara 

 

Akuisisi foto udara dilakukan dengan mengambil foto pada kedua 

blok terbang yang dibuat menggunakan Drone DJI Phantom 4, area 

yang diambil foto udaranya meliputi seluruh wilayah PKOR Way 

Halim. Pelaksanaan akuisisi data adalah sebagai: 

 

Gambar 3.3 Raw Data Foto Udara 
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Data ini diambil dengan menggunakan DJI Phantom 4. Rencana terbang dibuat 

menggunakan perangkat lunak Pix4 Dcapture dengan mode circular mission 

dan capture angle sebesar 10° mengelilingi gedung. Pelaksanaan akuisisi data 

tambahan ini menghasilkan 231 foto dengan ketinggian terbang 30 meter. 

 

Gambar 3.4 Misi Jalur Terbang Foto Udara 

3.4.3 Geotagging Foto Udara 

Geotagging merupakan sebuah proses memasukkan informasi posisi 

kedalam foto dengan melakukan sinkronisasi antara waktu pada kamera 

dengan waktu pada GPS saat pengambilan foto. Geotagging dilakukan 

dengan bantuan perangkat lunak pengolahan data. Geotagging berguna 

untuk melihat posisi sebaran foto udara, memastikan kesesuaian posisi 

tersebut dengan jalur terbang yang telah dibuat, serta mempermudah 

seleksi foto yang akan digunakan dalam pengolahan selanjutnya. 

 

Dalam pembuatan model rekonstruksi 3D dibutuhkan data dengan 

akurasi yang baik, sehingga membutuhkan penambahan titik 

Postmarking, yaitu GCP (Ground Control Point) yang dibuat setelah 
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pengambilan foto udara pada objek yang mudah dikenali. Area yang 

digunakan untuk pengolahan selanjutnya dikurangi hanya meliputi area 

penelitian saja seluas ±170M². Postmarker yang dibuat berjumlah 4 buah 

yang terdiri dari 4 GCP (Ground Control Point) dengan persebaran 

sebagai berikut. 

 

Gambar 3.5 GCP (Ground Control Point) sebelum ditambahkan Postmarker 

 

 

Gambar 3.6 GCP (Ground Control Point) menambahkan Postmarker 
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3.5 Pengolahan Data Foto 

1. Import Foto  

Import Foto adalah proses memasukkan foto hasil pemotretan yang sudah 

tersimpan pada disk untuk ditampilkan pada lembar kerja di software 

Agisoft PhotoScan Proffesional 64 Bit. 

 

2. Align Photos 

Proses align photos merupakan sebuah modul yang mengemas dua proses 

yaitu image matching dan bundle adjusment, Align Photos dilakukan. untuk 

mengidentifikasi titik yang ada di masing-masing foto dan. melakukan 

proses penyelarasan titik yang sama didua atau lebih foto. Proses align 

photos akan menghasilkan model 3D awal, posisi kamera dan foto disetiap 

perekaman. Sehingga pada proses align photos ini menghasilkan gambar 

yang membentuk points cloud pada foto yang memiliki hubungan pada 

overlap dan sidelap. 

 

 

Gambar 3.7 Align Foto Udara 
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3. Koreksi Geometrik  

Koreksi geometrik dilakukan pada tahapan ini agar model gambaran 

permukaan bumi yang dihasilkan memiliki ketelitian yang tinggi.  Proses 

koreksi geometrik menggunakan titik GCP (ground control point) berfungsi 

untuk transformasi koordinat dari sistem koordinat foto ke dalam sistem 

koordina tanah. Sehingga dengan adanya keberadaan GCP (ground control 

point) bisa dijadikan pendekatan posisi relatif antar foto.   

 

Koreksi geometrik dilakukan dengan data GCP (ground control point) yang 

telah dilakukan pengukuran sebelumnya, selanjutnya dilakukan identifikasi 

posisi GCP (ground control point) yang terlihat pada Premark proses 

koreksi dilakukan pada semua foto yang terlihat premark pada saat 

pemotretan. Dengan dilakukannya koreksi geometrik akan memberikan 

informasi baik itu nilai pixel pada foto. 

4. Dense Cloud Point 

Dense Clouds Point adalah kumpulan titik tinggi dalam jumlah ribuan 

sampai jutaan titik yang dihasilkan dari proses foto udara. Dense cloud 

nantinya diolah untuk menghasilkan berupa data Digital Surface Model 

(DSM), Digital Terraian Model (DTM), dan bahan masukkan dalam proses 

pembuatan orthofoto. 

 

5. Pembangunan 3D Mesh  

Proses pembangunan 3D mesh dilakukan sebagai dasar untuk pembuatan 

DEM (Digital Elevation Model), DTM (Digital Terraian Model) dan DSM 

(Digital Surface Model). Ada dua parameter pada pengolahan ini yang dapat 

dipilih sesuai dengan fungsinya yaitu Height Field dan Arbitrary. Parameter 

Heiht Field digunakan karena objek permukaan bumi dilihat nampak lebih 

baik. Secara visual setelah proses ini dilakukan titik-titik pada data foto 

udara telah menyatu menjadi satu kesatuan. 
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6. Model Texture 

Model texture dilakukan agar menghasilkan keseimbangan antara warna. 

pada data foto udara dan tingkat kedetailan pada area pemotretan, proses 

dalam membangun model texture perlu dilakukan agar kenampakan-

kenampakan yang terlihat sebelum.dilakukan penyatuan foto udara dapat 

kembali dilihat pada saat disatukan dengan model texture. Nantinya 

informasi pada setiap foto yang ada dapat dimanfaatkan untuk membuat. 

model 3D. 

 

Gambar 3.8 Model Texture 

 

7. Build DEM (Digital Elevation Model) 

Pembentukan data DEM (Digital Elevation Model) untuk menggambarkan 

geometri permukaan bumi dari hasil penggabungan data foto udara, 

informasi DEM (Digital Elevation Model) ini meliputi ketinggian pada 

setiap titik pada udara. Ketinggian tersebut di informasi kan dalam bentuk 

perbedaan warna.  
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Gambar 3.9 Build DEM (Digital Elevation Model) 

 

8. Orthofoto 

Dengan dilakukan pembentukan data foto udara melalui proses orthofoto 

maka foto udara yang dihasilkan telah dikoreksi kesalahan,geometriknya. 

menggunakan data DEM (Digital Elevation Model) dan data GCP (ground 

control point), sehingga hasil dari orthofoto ini dapat dimanfaatkan untuk 

kepentingan pemetaan tanpa adanya. inkonsistensi skala disepanjang liputan 

foto. Pada proses ini pilihan paramaeter mosaic dalam pengolahan akan 

mempertimbangkan detail dalam setiap foto sehingga menghasilkan 

orthofoto yang seimbang dari warna dan kedetailan. 

 

Gambar 3.10 Orthofoto 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang ada pada Bab IV, maka dari tugas 

akhir ini dapat disimpulkan bahwa:  

1. Dari hasil kajian penelitian ini menghasilkan ketelitian yang baik dan layak 

digunakan untuk replika data 3D, karena menghasilkan total selisih 0,129m. 

2. Dari hasil pengujian akurasi pemetaan dengan foto udara mendapatkan nilai 

LE90 sebesar 0,296m yang menunjukkan bahwa pengujian ketelitian 

berdasarkan hasil nilai RMSEz pada penelitian 0,296m, masuk ke standar 

kelas 2 ketelitian skala peta 1:1000 dan masuk standar kelas 1 untuk 

ketelitian skala peta 1:2500. 

 

5.2 Saran  

 

Berdasarkan hasil evaluasi dari tugas akhir yang sudah dikerjakan, terdapat 

beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya, Data 

input yang berasal dari pengambilan foto udara tegak (vertikal) cocok 

digunakan untuk memodelkan atap objek karena point cloud yang dihasilkan 

hanya rapat pada bagian atas objek saja, sedangkan untuk memodelkan objek 

secara utuh sebaiknya dikombinasikan dengan data input dari foto udara 

miring. 
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