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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Pada Beberapa tahun terakhir pemanfaatan UAV (Unmanned Aerial 

Vehicle) atau yang lebih dikenal dengan pesawat tanpa awak berkembang pesat di 

Indonesia. UAV (Unmanned Aerial Vehicle) ini adalah salah satu pesawat tanpa 

awak yang mana dapat terbang tanpa pilot, menggunakan gaya aerodinamik untuk 

menghasilkan gaya angkat (lift) dan dapat terbang secara autonomous atau 

dioperasikan dengan radio kontrol.  

 

 Salah satu pemanfaatan UAV (Unmanned Aerial Vehicle) ini adalah dalam 

bidang pemetaan skala detail. Pemetaan dengan UAV merupakan suatu strategi atau 

cara untuk pemetaan dengan skala besar dengan waktu yang lebih cepat dan efisien. 

Keunggulan lain dari pemetaan dengan UAV adalah tingkat kesulitan yang rendah 

sehingga pemetaan dengan metode ini sangat umum digunakan. 

 

 

Gambar 1.1 (Foto Udara Menggunakan UAV) 

(Sumber : Google, 2021) 

 

 Pemanfaatan teknologi dalam bidang pemetaan fotogrametri sangat 

berkembang. Hal tersebut ditunjukkan dengan pemanfaatan UAV dalam 

melakukan pemetaan untuk area skala kecil atau besar. Dengan memanfaatkan 

teknologi tersebut diharapkan dapat membantu dalam melakukan akuisisi data 

dengan mudah, waktu yang lebih cepat, personil lebih sedikit dan hasil yang akurat. 
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Teknik pemetaan dengan teknologi fotogrametri, kini juga didukung dengan adanya 

teknik representasi penggambaran (plotting) dari berbagai software. Yang pada 

awalnya hanya bisa mempresentasikan berupa peta tampilan dua dimensi (2D), saat 

ini berkembang sampai visualisasi tiga dimensi (3D). 

  

Permodelan 3 Dimensi juga kerap dihubungkan dengan Sistem Informasi 

Geografis (SIG) atau disebut juga 3D SIG. Untuk membawa dunia nyata ke dalam 

SIG, harus digunakan model-model dunia nyata yang telah disederhanakan. 

Fenomena-fenomena yang serupa dan mirip dapat diklasifikasikan dan 

dideskripsikan dalam bentuk model dunia nyata. Model dunia nyata ini kemudian 

dikonversikan ke dalam bentuk model data dengan menggunakan elemen-elemen 

geometri dan kualitas. Kemudian model data ini juga ditransfer ke dalam bentuk 

basis data yang dapat menangani data-data digital yang dapat dipresentasikan ke 

dalam bentuk peta dan laporan baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy. 

 

Permodelan 3 dimensi dengan foto udara dari UAV ini memiliki beberapa 

keunggulan dibandingkan dengan permodelan 3 dimensi yang menggunakan 

aplikasi sketch-up dan sejenisnya. Salah satu keunggulan 3D modelling dengan 

UAV ini adalah data yang dihasilkan sudah terintegrasi dengan data geospasial 

sehingga koordinat dari bangunan yang dimodelkan dengan UAV ini lebih jelas dan 

akurat.  

 

Gambar 1.2 (Permodelan 3D Dari Hasil Foto Udara UAV) 

(Sumber : Youtube, 2021) 

 

 Permodelan 3D yang dilakukan dari foto udara kerap dihubungkan dengan 

permodelan 3D yang berbasis BIM (Building Information Modelling). Permodelan 
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3D yang dimodelkan dari foto udara dapat menjadi acuan untuk melakukan 

permodelan dengan software yang berbasis BIM seperti Revit dan Navisworks. 

Pengintegrasian antara SID dan BIM ini memiliki beberapa kelebihan seperti acuan 

koordinat yang presisi pada foto udara sehingga permodelan yang dimodelkan 

dengan software yang berbasis BIM bisa lebih akurat dan nyata. 

 

 Pada tugas akhir ini akan membahas tentang aplikasi atau penggunaan UAV 

(Unmanned Aerial Vehicle) untuk permodelan bangunan 3D pada Gedung Teknik 

Sipil Politeknik Negeri Bengkalis yang diintegrasikan dengan BIM. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Adapun rumusan masalah dari tugas akhir ini adalah : 

1. Bagaimana mengaplikasikan foto udara UAV (Unmanned Aerial Vehicle) 

untuk permodelan bangunan 3D pada Gedung Teknik Sipil Politeknik 

Negeri Bengkalis ? 

2. Bagaimana keakuratan permodelan bangunan 3D menggunakan foto 

udara UAV (Unmanned Aerial Vehicle) dibandingkan dengan keadaan 

existing ? 

3. Apakah permodelan bangunan 3D menggunakan foto udara UAV 

(Unmanned Aerial Vehicle) bisa diintegrasikan dengan Building 

Information Modelling (BIM) 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah : 

1. Pengaplikasian foto udara UAV (Unmanned Aerial Vehicle) untuk 

permodelan bangunan 3D pada Gedung Teknik Sipil Politeknik Negeri 

Bengkalis yang terintegrasi dengan Building Information Modelling 

(BIM). 

2. Pengolahan data foto udara UAV (Unmanned Aerial Vehicle) untuk 

permodelan bangunan 3D pada Gedung Teknik Sipil Politeknik Negeri 
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Bengkalis yang terintegrasi dengan Building Information Modelling 

(BIM). 

3. Membandingkan keakuratan permodelan bangunan 3D menggunakan foto 

udara UAV (Unmanned Aerial Vehicle) dibandingkan dengan keadaan 

existing. 

 

1.4. Batasan Masalah 

 Dalam penelitian tugas akhir ini ditetapkan batasan masalah agar 

memudahkan pembahasan dan penelitian agar memfokuskan pada hal yang 

ingin diteliti saja. 

  

Adapun batasan masalah yang ditetapkan adalah : 

1. Pengaplikasian foto udara UAV (Unmanned Aerial Vehicle) untuk 

permodelan bangunan 3D pada Gedung Teknik Sipil Politeknik Negeri 

Bengkalis. 

2. Pengolahan data yang didapat di lapangan untuk permodelan bangunan 3D 

pada Gedung Teknik Sipil Politeknik Negeri Bengkalis. 

3. Perbandingan keakuratan permodelan bangunan 3D dengan menggunakan 

foto udara UAV dengan keadaan existing Gedung Teknik Sipil Politeknik 

Negeri Bengkalis. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

  Adapun manfaat dari penulisan tugas akhir ini adalah : 

1. Dapat mengolah data foto udara UAV (Unmanned Aerial Vehicle) 

sehingga menghasilkan permodelan bangunan 3D. 

2. Dapat memvisualisasikan hasil pembuatan model 3D bangunan. 

3. Dapat memberikan inovasi baru dalam bidang pemetaan dan perencanaan 

dimasa mendatang. 

4. Dapat memberikan referensi kepada adik kelas tentang pemetaan dengan 

UAV dan Permodelan 3D. 
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1.6.  Sistematika Penulisan 

Agar penulisan laporan tugas akhir ini dapat sistematis dan tersusun 

dengan rapi maka diperlukan sistematika penulisan laporan. Berikut ini  adalah 

sistematika penulisan laporan tugas akhir ini : 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisikan tentang uraian mengenai latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisikan tentang penelitian terdahulu dan teori-teori yang 

relevan dengan pokok bahasan dalam tugas akhir ini khususnya yang berkaitan 

dengan fotogrametri dengan menggunakan UAV serta permodelan 3D yang 

berbasis Building Information Modelling (BIM). 

 

BAB III : METODE PENELITIAN 

 Pada bab ini berisikan tentang metode, alat dan bahan yang digunakan, data 

yang dibutuhkan, prosedur pelaksanaan penelitian, cara kerja serta variabel-

variabel dalam tugas akhir. 

 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab ini berisikan tentang hasil, pengujian, pembahasan, serta pelaporan 

dari tugas akhir ini. Hasil analisis dalam bentuk tabel, grafik, foto/gambar atau 

dalam bentuk lain. 

 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

 Pada bab terakhir ini berisikan tentang pemaparan kesimpulan dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan, serta penulis akan memberikan saran-saran yang 

mungkin akan bermanfaat bagi pembaca. 
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