
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Jalan merupakan transportasi darat yang digunakan sebagai akses 

penghubung yang bertujuan melewatkan lalu lintas dari suatu tempat ketempat yang 

lain seperti sarana distribusi barang dan jasa, lahan pertanian maupun pusat industri.  

DEM (Digital Elevation Model) merupakan bentuk penyajian ketinggian 

permukaan bumi secara digital. DEM merupakan suatu sistem, model,metode, dan 

alat dalam mengumpulkan, prosessing, dan penyajian informasi medan. Susunan 

nilai-nilai digital yang mewakili distribusi spasial dari karakteristik medan, 

distribusi spasial di wakili oleh nilai-nilai pada sistem koordinat horisontal X Y dan 

karakteristik medan diwakili oleh ketinggian medan dalam sistem koordinat Z. 

Pesawat tanpa awak (english = Unmanned Aerial Vehicle atau disingkat 

UAV), adalah sebuah mesin terbang yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh 

pilotatau mampu mengendalikan dirinya sendiri dengan program tersendiri. 

Pesawat tanpa awak memliki bentuk, ukuran, konfigurasi dan karakter yang 

bervariasi. Sejarah pesawat tanpa awak adalah Drone, pesawat tanpa awak yang 

digunakan sebagai sasaran tembak. Perkembangan kontrol otomatis membuat 

pesawat sasaran tembak yang sederhana mampu berubah menjadi pesawat tanpa 

awak yang kompleks dan rumit.Saat ini penilitan tentang UAV (Unmanned Aerial 

Vehicle) telah berkembang sangat pesat di dunia. Hal ini dikarenakan kegunaan 

UAV yang sangat penting namun sulit dalam pengendaliannya. 

Pengukuran Terrestrial salah satunya total station, total Station merupakan 

suatu alat elektronik modern yang digunakan dalam melakukan survei pengukuran 

yang bertujuan untuk mengukur sudut, jarak dan ketinggian. Total station 

merupakan penyempurnaan alat ukur sipat datar theodolite yang memiliki akurasi 

yang cukup baik dalam merekam dan mengambil data dilapangan. Pembacaan titik 

elevasi yang diberikan total Station merupakna data dari hasil pengukuran langsung 

yang diambil dilapangan. 



 

1.2  Ruang Lingkup dan Batasan Masalah 

Dari latar belakang diatas, ruang lingkup survei ini Dimana dalam survei ini 

dapat mengetahui data Elevasi jalan dan data DEM(Digital Elevation Model) . 

Mengingat ruang lingkup perencanaan ini, maka batasan masalah yang digunakan 

meliputi : 

a. Panjang jalan untuk pengukuran jalan poros bengkalis sungai alam 500 

Meter 

b. Hanya membandingkan elevasi dan koordinat dari pengukuran udara 

(Dron)dengan pengukuran Terrestrial (Total Station) 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan batasan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui Elevasi perbandingan dari hasil pengukuran tereesterial dan foto udara. 

1.4    Manfaat Penelitian 

Manfaat sisi penulisan yang dapat diperoleh dari penelitian Tugas Akhir 

ini adalah sebagai berikut : 

c.  Hasil pengukuran ini dapat menambah referensi keilmuan yang berkaitan 

dengan pemanfaatan data Dem dan Terrestrial.  

d.  Mahasiswa dapat menilai membandingan ketelitian dari pengukuran 

udara dron  dengan pengukuran terrestrial total station. 
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