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ABSTRAK 

Foto udara adalah rekaman fotografis obyek di atas permukaan tanah yang pengambilannya 

dilakukan dari udara. Pemotretan foto udara ini menggunakan teknologi UAV (Unmanned Aerial 

Vehicle) yaitu pesawat tanpa awak yang bisa melakukan fotogrametri secara otomatis di udara. 

Proses akuisisi data lapangan menggunakan teknologi Unmanned Aerial Vehicel (UAV), 

teknik pengolahan data ini menggunakan teknik pengolahan data fotogrametri dengan tahapan 

perencanaan jalur terbang, pengukuran titik Ground Control Point (GCP) dan titik Benchmark yang 

kemudian diikatkan dengan titik CORS milik BIG supaya menghasilkan ketelitian titik control yang 

lebih tinggi, Dense Cloud Point untuk menghasilkan Digital Elevation Model (DEM) atau Digital 

Terrain Model (DTM), dan pembutaan orthofoto. Selanjutnya dilakukan uji ketelitian posisi 

horisontal dan vertikal digunakan metode perhitungan yang dikeluarkan perka BIG No. 15 Tahun 

2014 agar dapat memeberikan informasi seberapa jauh ketelitian peta yang dihasilkan. 

Setelah dihasilkan produk foto udara, salah satunya berupa permodelan 3D, kemudian 

permodelan ini di integrasikan dengan permodelan 3D yang berbasis BIM (Building Information 

Modelling), untuk mengetahui apakah permodelan 3D dari foto udara ini bisa dijadikan acuan untuk 

permodelan 3D dengan menggunakan Software Berbasis BIM untuk dianalisa lebih lanjut. 

 

Kata Kunci : Unmanned Aerial Vehicle (UAV), Ground Control Point (GCP), 3D Model, 

Orthophoto, Building Information Modelling (BIM) 
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Aerial photography is a photographic recording of objects above the ground that are taken 

from the air. This aerial photo shoot uses UAV (Unmanned Aerial Vehicle) technology, which is an 

unmanned aircraft that can perform photogrammetry automatically in the air. 

The field data acquisition process using Unmanned Aerial Vehicle (UAV) technology, this 

data processing technique uses photogrammetric data processing techniques with flight path 

planning stages, measuring Ground Control Point (GCP) points and Benchmark points which are 

then tied to BIG's CORS points to produce accuracy. higher control point, Dense Cloud Point for 

generating Digital Elevation Model (DEM) or Digital Terrain Model (DTM), and orthophoto 

blinding. Furthermore, the horizontal and vertical position accuracy test was carried out using the 

calculation method by Perka BIG No. 15, 2014 in order to provide information on how far the 

accuracy of the resulting map. 

After an aerial photo product is produced, one of which is a 3D modeling, then this model 

is integrated with 3D modeling based on BIM (Building Information Modeling), to find out whether 

the 3D modeling of this aerial photo can be used as a reference for 3D modeling using BIM-Based 

Software for further analyze. 

 

Kata Kunci : Unmanned Aerial Vehicle (UAV), Ground Control Point (GCP), 3D Model, 

Orthophoto, Building Information Modelling (BIM) 
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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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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Sebelumnya 

 Adapun kajian terdahulu tentang Aplikasi Foto Udara UAV untuk 

Permodelan 3D dapat diuraikan sebagai berikut : 

 

1. Andria K. Wahyudi, Oktoverano Lengkong, Charlie Dumingan (2015) Dalam 

Jurnal dengan Judul “Unmanned Aerial Vehicle-Based Photogrammetry 

Menggunakan Capture Otomatis dan Point Of Interest Untuk Rekonstruksi 

Objek Arsitektur 3D Berskala Besar” yang meneliti tentang penggunaan 

UAV dengan merencanakan Fotogrametri secara otomatis pada objek 

arsitektur 3D pada bangunan Pioner Chapel dengan radius penerbangan 30 

meter. Ketika UAV mengelilingi Area of Interest, kamera dengan otomatis 

memotret bangunan Pioner Chapel tersebut. 

2. Yiannis Vacanas, Dkk (2016) Dalam Jurnal dengan Judul “The combined use 

of Building Information Modelling (BIM) and Unmanned Aerial Vehicle 

(UAV) technologies for the 3D illustration of the progress of works in 

infrastructure construction” yang berisikan tentang penggunaan teknologi 

BIM dan UAV untuk ilustrasi 3D progres pembangunan infrastruktur yang 

bertujuan untuk memonitori project management dan delay.  

3. Artha D. Made, Dkk (2020) Dalam Jurnal dengan Judul “Pembuatan Model 

3D Bangunan Gedung Dengan Memanfaatkan Data Foto Udara” pada 

bangunan Kampus II Institut Teknologi Nasional Malang. Dalam jurnal ini 

berisikan tentang pembuatan model 3D dengan menggunakan UAV dan 

diolah dengan menggunakan Agisoft Photoscan. 
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2.2.   Dasar Teori 

2.2.1 Fotogrametri 

Fotogrametri dapat didefinisikan sebagai suatu seni, pengetahuan dan 

teknologi untuk memperoleh informasi yang dapat dipercaya tentang suatu obyek 

fisik dan keadaan disekitarnya melalui proses perekaman, pengamatan atau 

pengukuran dan interpretasi citra fotografisasi rekaman gambar gelombang 

elektromagnetik (Santoso, 2004 dalam Subakti, 2017). Salah satu karateristik 

fotogrametri adalah pengukuran terhadap objek yang dilakukan tanpa perlu 

berhubungan ataupun bersentuhan secara langsung pada obyek. 

 

Foto udara merupakan gambaran berbagai objek yang ada di permukaan 

bumi yang diambil menggunakan sebuah wahana seperti pesawat terbang, 

helikopter, balon udara, parasut, drone atau UAV, serta berbagai wahana lainnya. 

Kamera atau sensor terpasang pada wahana yang dapat dipicu dari jarak jauh atau 

dapat juga secara otomatis. 

 

Berdasarkan jenisnya, foto udara dibedakan atas beberapa jenis 

pemotretan, yaitu pemotretan udara secara tegak (vertical), pemotretan udara 

secara condong (oblique), dan pemotretan udara sangat condong (high oblique). 

Pemotretan udara secara tegak ini dapat dikatakan bahwa pemotretan dilakukan 

dengan posisi pesawat udara yang membawa kamera melakukan pemotretan 

secara tegak lurus dengan permukaan bumi. Maka akan menghasilkan foto udara 

dengan pemotretan secara vertikal. 
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Gambar 2.1 (Sudut Foto Udara) 

(Sumber : Google, 2021) 

 

Pemotretan udara secara condong atau oblique. Pemotretan ini dilakukan 

dengan posisi antara pesawat udara yang membawa kamera dengan permukaan 

bumi memiliki sudut yang agak miring (untuk pemotretan agak condong atau 

low oblique) dan dengan kemiringan tertentu (untuk pemotretan condong atau 

oblique). Pemotretan udara secara condong ini memiliki karakter hasil foto udara 

terlihat agak miring dan atau miring, namun batas cakrawala atau horizon tidak 

terlihat. Hal inilah yang membedakan antara pemotretan udara condong dan 

sangat condong. 

 

Pemotretan udara sangat condong atau high oblique. Sedikit berbeda 

dengan pemotretan udara condong. Yang membedakan antara pemotretan udara 

condong dan sangat condong terlihat atau tidaknya garis batas cakrawala atau 

batas horizon. Namun, perbedaan lain adalah sudut pengambilan gambar pada 

optical axis-nya, sehingga batas cakrawala bisa ikut terpotret. 

 

2.2.2.  UAV (Unmanned Aerial Vehicle)  

UAV (Unmanned Aerial Vehicle) merupakan sistem tanpa awak 

(Unmanned System), yaitu sistem berbasis elektro-mekanik yang dapat 

melakukan misi-misi terprogram dengan karakteristik: tanpa awak pesawat, 

beroperasi pada mode mandiri (autopilot) baik secara penuh atau sebagian. 

Sistem ini dirancang untuk dapat dipergunakan secara berulang. 
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Sistem kendali pada UAV dibagi menjadi dua yaitu kendali secara manual 

oleh pilot dan kendali secara otomatis menggunakan sistem auto pilot. Pada 

system auto pilot kendali pesawat sepenuhnya dilakukan oleh microprocessor 

atau microcontroller. Sensor yang digunakan seperti sensor ketinggian, 

kecepatan, posisi, yang memberikan data untuk selanjutnya diolah oleh bagian 

pengolah. Sehingga pesawat dapat bekerja mandiri sesuai dengan perintah yang 

diberikan. Kemudian, pilot otomatis (autopilot) adalah sistem mekanikal, 

elektrikal, atau hidrolik yang memandu sebuah kendaraan tanpa campur tangan 

dari manusia. Umumnya pilot otomatis dihubungkan dengan pesawat, tetapi pilot 

otomatis juga digunakan di kapal  dengan istilah yang sama. Dalam masa-masa 

awal transportasi udara, pesawat udara membutuhkan perhatian terus menerus 

dari seorang pilot agar dapat terbang dengan aman. Hal ini membutuhkan 

perhatian yang sangat tinggi dari awak pesawat dan mengakibatkan kelelahan. 

Sistem pilot otomatis diciptakan untuk menjalankan beberapa tugas dari pilot. 

 

Ada beberapa jenis UAV, Parameter bobot dipilih sebagai parameter 

pengelompokkan karena terdapat banyak karakteristik performa suatu UAV 

yang berhubungan langsung dengan bobot dari UAV tersebut. Contohnya, besar 

gaya angkat dan gaya dorong yang dibutuhkan suatu UAV bergantung 

pada bobot UAV tersebut. Selain itu, bobot juga mempengaruhi lebar baling-

baling yang digunakan, serta sumber energi yang dapat dipakai. Contohnya, 

UAV yang ringan biasanya akan menggunakan motor elektrik sebagai penggerak 

utamanya dan UAV dengan bobot sangat berat biasanya menggunakan turbo jet 

ataupun turbo fan. 

 

Beberapa Jenis UAV yang sering digunakan untuk pemetaan : 

 

 1. UAV Fixed Wing 

UAV jenis Fixed Wing ini menggunakan sayap untuk terbang, UAV jenis 

fixed wing ini sendiri memiliki beberapa bentuk dan ukuran, bergantung pada 

kegunaannya masing masing. UAV jenis fixed wing ini bisa ditenagai baterai dan 

bisa juga menggunakan bahan bakar. 
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Gambar 2.2 (UAV Fixed Wing) 

(Sumber : Google, 2021) 

 

 2. UAV Multirotor 

UAV Multirotor adalah UAV yang menggunakan baling-baling 

(Propellers) untuk terbang, UAV jenis ini biasa dikenal dengan 

nama Multicopter atau Multirotor. 

 

Untuk penamaannya disesuaikan dengan banyaknya motor atau baling-

baling. UAV jenis ini biasanya ditenagai baterai, dan merupakan jenis UAV 

terbanyak yang dijual di pasaran, harganya sendiri bervariasi, mulai dari ratusan 

ribu, sampai pada ratusan juta. Motor penggeraknya mulai dari single copter, 

doublecopter, tricopter, quadcopter dan lainnya. 

 

Gambar 2.3 (UAV Multirotor) 

(Sumber : Google, 2021) 
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Dengan perkembangan teknologi real-time monitoring, UAV ini 

menyediakan banyak dampak positif pada bidang teknik sipil, seperti untuk 

pemetaan, mengontrol proses konstruksi bangunan, jembatan, dan infrastruktur 

lain melalui foto dan video udara. Belakangan ini, UAV berkembang sehingga 

bisa melakukan 3D modelling pada bangunan konstruksi. 

 

Hanya saja, UAV ini memiliki keterbatasan, keterbatasan dari UAV 

dibatasi oleh dimensi dari UAV 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 

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 juga 

terbatas karena kemampuan mesinnya yang memang tidak dirancang untuk 

terbang jarak jauh dan tinggi. 

 

 

 3. UAV VTOL 

Jenis UAV VTOL ini memiliki konfigurasi gabungan dari multirotor 

dengan fixed-wing sehingga mampu takeoff dan landing di area terbatas/ sempit 

dengan sistem propulsi 3-4 motor brushless dan navigasi servo memiliki banyak 

kelebihan diantaranya mampu takeoff dan landing di area terbatas, dapat 

menjelajah dengan kecepatan tinggi dan dapat membawa beban payload lebih 

berat. 

 



12 
 

 

Gambar 2.4 (UAV VTOL) 

(Sumber : Google, 2021) 

 

2.2.3.  GPS (Global Positioning System) 

GPS adalah sistem radio navigasi dan penentuan posisi menggunakan 

satelit yang dimiliki dan dikelola oleh Amerika Serikat. Karena berbasis pada 

satelit, maka pada pengamatan GPS receivernya tidak harus saling terlihat 

(intervisibility), yang penting adalah receiver mampu menangkap sinyal GPS 

(satellite visibility) hingga mencukupi. Pada prinsipnya semakin banyak jumlah 

satelit yang mampu ditangkap akan semakin baik pula kualitas dari akuisisi posisi 

GPS. Dengan memanfaatkan sinyal dari satelit kemudian receiver GPS 

melakukan pengikatan ke belakang terhadap titik base yang ditentukan (metode 

diferensial), maka dalam hal pengamatan posisi menggunakan GPS minimal 

digunakan dua receiver GPS. Kemudian dalam melakukan perekaman data, 

receiver harus dalam keadaan statis atau diam karena pengamatan yang dilakukan 

adalah pengamatan untuk satu titik. Pada pengamatan GPS komponen yang wajib 

antara lain adalah receiver GPS, satelit yang cukup dan pengguna. 

 

Dalam penentuan posisi dengan pengamatan ke satelit-satelit GPS, ada dua 

system koordinat referensi yang penting untuk dicatat, yaitu CIS (Conventional 

Inertial System} dan CTS (Conventional Terrestrial System). Sistem CIS 

digunakan untuk pendeskripsian posisi dan pergerakan satelit dan sistem CTS 

digunakan untuk menyatakan posisi titik di permukaan bumi. 



13 
 

 

2.2.4.  GCP (Ground Control Point) 

Ground control point atau titik kontrol tanah adalah titik yang terdapat di 

lapangan dan dapat diidentifikasi pada foto dan mempunyai koordinat di kedua 

sistem, yaitu sistem koordinat tanah dan sistem koordinat foto. GCP diperlukan 

untuk kegiatan transformasi koordinat dari sistem koordinat tertentu ke sistem 

koordinat tanah. Titik kontrol ini terdapat pada kedua sistem koordinat yang 

mempunyai posisi relatif pada obyek yang sama. Pada pengkoreksian suatu citra 

diperlukan GCP, sehingga ada keterkaitan antara sistem citra foto dengan sistem 

tanah. Titik kontrol tanah ini dapat ditentukan dengan berbagai cara seperti untuk 

penentuan koordinat planimetrisnya (X,Y) dapat digunakan metode trianggulasi, 

trilaterasi, poligon dan GPS. Sedangkan, penentuan tinggi titiknya (Z) dapat 

digunakan metode sipat datar atau trigonometris. 

 

Secara khusus, GCP berfungsi sebagai : 

a. Faktor penentu ketelitian geometris hasil olah foto (orthophoto, DSM, 

DTM), semakin teliti GCP maka semakin baik pula ketelitian geometris 

output (dengan kaidah-kaidah peletakan GCP yang dipenuhi). 

b. Faktor yang mempermudah proses orientasi relatif antar foto sehingga 

keberadaan GCP bisa meningkatkan akurasi geometrik dari peta foto. 

c. Faktor koreksi hasil olah foto yang berupa ball effect atau kesalahan yang 

mengakibatkan model 3D akan berbentuk cembung di tengah area yang 

diukur. 

d. Faktor yang mempermudah dalam proses penyatuan hasil olah data yang 

terpisah, misal olah data area A dan area B dengan lebih cepat dan efektif, 

daripada proses penyatuan berdasarkan seluruh pointcloud (jumlahnya 

jutaan) yang akan memakan banyak waktu. 

 

Pada dasarnya, penggunaan GCP bersifat opsional. GCP membantu 

meningkatkan akurasi peta yang dihasilkan (hingga ± 10 cm), sehingga 

konsekuensi tidak digunakannya GCP hanyalah akurasi peta yang dihasilkan 
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menjadi rendah (antara ± 6 – 12 m). Penggunaan GCP pun diatur sesuai Standar 

Nasional Indonesia (SNI) yaitu jarak antar GCP maksimal 2,5 kilometer. 

Pemasangan GCP memakan waktu cukup lama, dengan kapasitas 6-10 GCP/hari 

(sesuai kondisi lapangan), yang dilakukan sebelum proses akuisisi data foto udara 

dilakukan. Untuk kasus pembuatan peta topografi, peran GCP cukup penting. 

Dengan menggunakan GCP, peta topografi yang dihasilkan dapat memiliki 

akurasi Z yang tinggi, sehingga kondisi geografis pada daerah dapat dianalisis 

dengan tingkat kepercayaan (confidence level) yang tinggi. 

 

Setiap GCP harus memiliki premark atau tanda agar dapat terlihat pada 

foto udara. Premark dapat berupa lingkaran atau tanda silang (+) yang memiliki 

4 sayap dan memotong titik kontrol. Premark yang akan dipasang sendiri 

merupakan marka berbahan kain berwarna oranye dengan ukuran minimum 

premark pada foto udara adalah panjang 10 piksel dan lebar 3 piksel untuk 

masing – masing sayap premark. Ukuran premark sebenarnya di lapangan 

menyesuaikan nilai resolusi tanah pemotretan udara atau sekitar 100 x 40 cm. 

 

 

Koordinat titik-titik kontrol akan diukur menggunakan GPS Geodetik 

dengan sistem RTK. Sistem RTK (Real-Time Kinematic) adalah suatu akronim 

yang sudah umum digunakan untuk sistem penentuan posisi real-time secara 

diferensial menggunakan data fase. Untuk merealisasikan tuntutan real-time, 

stasiun referensi harus mengirimkan data fase dan pseudorange ke pengguna 

secara real-time menggunakan sistem komunikasi data tertentu. Seluruh GCP 

diikatkan pada satu benchmark milik Badan Informasi Geospasial (BIG) yang 

terletak di sekitar area, sebagai base lokal. Dengan menggunakan metode ini, 

peta yang dihasilkan akan sesuai dengan standar pemetaan, serta memiliki 

referensi koordinat global. 
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Gambar 2.5 (Ground Control Point) 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021) 

 

2.2.5.  Skala Foto Udara  

Foto udara mempunyai skala yang bervariasi, maka untuk membuat peta 

dengan skala dan geometri yang benar foto udara tersebut harus diproses terlebih 

dahulu yang disebut sebagai proses restitusi foto udara. Pengertian restitusi adalah 

mengembalikan posisi foto udara pada keadaan seperti pada saat pemotretan 

dengan proses orientasi (orientasi dalam, relative dan absolut). Pada keadaan 

tersebut sinar-sinar yang membentuk objek secara geometris telah benar dan dapat 

dipakai untuk membuat peta dengan cara restitusi tunggal (rektifikasi) ataupun 

dengan cara restitusi stereo / orthofoto (Wolf, 1981).  

 

Semakin tinggi pesawat udara, maka akan menghasilkan skala foto udara 

yang relative kecil namun cakupannya luas, akan tetapi obyek yang tampak jadi 

tidak begitu detail. Dan jika pemotretan dilakukan dengan ketinggian rata-rata, 

maka hasil foto udara adalah cakupan yang luas dan kenampakan obyek yang 

detail. Skala foto udara dapat dihitung dengan rumus (Wolf, 1981) : 

 

                       S = f / H     ……........ (2.1) 
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Keterangan:  

S = Skala foto udara  

f = Panjang fokus  

H = Tinggi terbang dari tempat yang dipotret 

 

                                  S = d / D  .……….. (2.2)  

 

Keterangan:  

S = Skala foto udara 

d = Jarak di foto  

D = Jarak di lapangan 

 

2.2.6.  DSM (Digital Surface Model) 

 DSM atau Digital Surface Model yang berarti model permukaan 

digital adalah model permukaan bumi dengan menggambarkan seluruh objek 

permukaan bumi yang terlihat. Objek bangunan, vegetasi yang menutupi tanah 

dan objek tanah yang terbuka termasuk dalam data tersebut. Kenampakan DSM 

akan menggambarkan bentuk permukaan bumi seperti keadaan nyata yang terlihat 

dari foto. 

 

 

Gambar 2.6 (Digital Surface Model) 

(Sumber : Google, 2021) 
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2.2.7. DTM/DEM (Digital Terrain Model / Digital Elevation Model) 

DEM atau Model Elevasi Digital adalah grid raster yang mereferensikan 

titik awal dari permukaan bumi. Pemodelan ini memungkinkan Anda untuk 

mengeliminasi objek di permukaan tanah seperti tanaman dan perumahan, model 

yang dihasilkan berupa model 3D dengan permukaan yang halus. Bangunan 

(jaringan listrik, gedung dan menara) dan fitur alam (pohon dan jenis vegetasi 

lainnya) tidak termasuk dalam DEM. 

 

 Digital Terrain Model (DTM) adalah deskripsi digital dari permukaan 

medan poin 3D. Pengertian lain tentang DTM merupakan DEM yang telah 

ditambah dengan unsur-unsur seperti breaklines dan pengamatan selain data asli. 

Contoh sumber data yang digunakan untuk membuat data DTM yaitu dengan 

menggunakan data foto udara dan data LiDAR (Light Detection and Ranging). 

 

DTM sebenarnya identik dengan DEM, bahkan disamakan posisinya. Ini 

berarti bahwa DTM hanyalah permukaan elevasi yang mewakili bumi kosong 

yang direferensikan ke datum vertikal. DTM biasanya dibuat melalui 

fotogrametri stereo. Titik-titik DTM secara terpisah secara teratur mengikuti 

bentuk permukaan bumi. Dari garis-garis ruang dan kontur yang teratur ini, 

Anda dapat menginterpolasi DTM menjadi DEM. DTM merepresentasikan fitur 

medan yang lebih baik karena batas-batas 3D dan titik-titik massa 3D yang 

teratur secara spasial. 
 

 

Gambar 2.7 (DTM/DEM) 

(Sumber : Google, 2021) 
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2.2.8.  Orthorektifikasi  

Orthorektifikasi adalah proses pembuatan foto miring ke foto / image yang 

ekuivalen dengan foto tegak. Foto tegak ekuivalen yang dihasikan disebut foto 

terektifikasi. Orthorektifikasi pada dasarnya merupakan proses manipulasi citra 

untuk mengurangi/menghilangkan berbagai distorsi yang disebabkan oleh 

kemiringan, tetapi masih mengandung pergeseran. Secara teoritik foto 

terektifikasi merupakan foto yang benar-benar tegak dan oleh karenanya bebas 

dari pergeseran karena relief topografi (relief displacement). Pada foto udara 

pergeseran relief ini dihilangkan dengan rektifikasi differensial (Frianzah, 2009). 

 

Proses orthorektifikasi dilakukan dengan menggunakan data DEM yang 

telah dihasilkan dari plotting fotogrametri, sehingga akan didapatkan Ortho 

Rectified Image (ORI). Data yang dihasilkan untuk menghasilkan orthofoto secara 

digital. Orthofoto/image adalah foto yang menyajikan gambaran obyek pada 

posisi ortografik yang benar (Wolf, 1981). 

 

2.2.9. RMSE (Root Mean Square Error) 

RMSE (Root Mean Square Error) merupakan akar kuadrat dari rata – 

rata kuadrat selisih antara nilai koordinat data dan nilai koordinat dari sumber 

independen yang ketelitiannya lebih. RMSE horizontal ditentukan dari nilai 

RMSE absis dan RMSE ordinat. Nilai RMSE absis dan RMSE ordinat dapat 

dihitung dengan persamaan berikut (FGDC, 1998) : 

 

 

(RMSE)x= √((Σ((x(data ,i)- x(cek ,i)))2)/n)  .………. (2.3) 

(RMSE)y= √((Σ((y(data ,i)- y(cek ,i)))2)/n)  …….…. (2.4) 
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Keterangan:  

RMSEx = nilai RMSE ordinat  

RMSEy = nilai RMSE absis  

x(data λ),y(data λ) = koordinat posisi titik ke-i dataset  

x(cek λ),y(cek λ) = koordinat posisi ke-i data titik cek  

n = jumlah titik cek yang diuji  

i = bilang bulat dari 1 sampai n 

 

Sehingga nilai RMSE horizontal dapat dihitung dengan persamaan berikut :  

(RMSE)xy = √((Σ((x(data ,i)-x(cek,i))2+(y(data,i)-y(cek,i))2))/n)  

= √((((RMSE)x)2+ ((RMSE)y)2))  ……… (2.5) 

 

Jika RMSEx = RMSEy , maka :  

(RMSE)_xy=√((2*((RMSE)x)2) = √((2*((RMSE)y)2)(=1.4142*RMSE)x  

(=1.4142*RMSE)y  ……... (2.6) 

 

Keterangan:  

RMSE xy = nilai RMSE horizontal  

x_(data λ),y_(data λ) = koordinat posisi titik ke-i dataset  

x_(cek λ),y_(cek λ) = koordinat posisi ke-i data titik cek  

n = jumlah titik cek yang diuji  

i = bilang bulat dari 1 sampai n 

 

RMSE vertikal dapat dihitung dengan persamaan berikut (FGDC, 1998) : 

(RMSE)_z= √((Σ((z_(data ,i)- z_(cek ,i)))2)/n)  ……… (2.7) 

 

Keterangan : 

RMSE z = nilai RMSE vertikal 

x_(data λ),y_(data λ) = koordinat posisi titik ke-i dataset  

x_(cek λ),y_(cek λ) = koordinat posisi ke-i data titik cek  

n = jumlah titik cek yang diuji  

i = bilang bulat dari 1 sampai n 
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Jika RMSEmin dibagi RMSEmax berada diantara 0.6 dan 0.1 (dimana RMSEmin 

lebih kecil dari nilai antara RMSEx dan RMSEy dan RMSEmax adalah nilai yang 

paling besar), maka RMSE horizontal mendekati persamaan dibawah (FGDC, 

1998). 

 

(RMSE)_xy = (0.5 (RMSE)_x+ (RMSE)_y)  .………. (2.8) 

 

2.2.10. Point Cloud 

Point cloud adalah sekumpulan data yang berupa titik-titik pada beberapa 

koordinat sistem. Dalam sistem koordinat tiga dimensi, titik-titik ini biasanya 

ditentukan oleh X, Y, dan Z koordinat, dan sering dimaksudkan untuk mewakili 

permukaan eksternal dari suatu objek. 

 

Point cloud yang dihasilkan merupakan himpunan dari titik-titik yang 

terukur. Sebagai hasil proses 3D scanning, point cloud dapat digunakan untuk 

berbagai tujuan termasuk untuk membuat model 3D. Teknik untuk mengkonversi 

point cloud menjadi surface 3D menggunakan beberapa pendekatan seperti 

delaunay triangulation, alpha shapes, dan ball pivoting. 

 

 

Gambar 2.8 (Point Cloud Yang Dikonversikan Menjadi Surface 3D) 

(Sumber : Google, 2021) 
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2.2.11. Model 3D 

Tiga dimensi dapat diartikan sebagai objek yang dapat didefenisikan 

dalam sistem koordinat kartesian tiga sumbu, yaitu pada sumbu x, sumbu y dan 

sumbu z, sederhananya objek 3D adalah objek yang memiliki panjang lebar dan 

tinggi. Semua objek real-world (dunia nyata) berbentuk 3D. Model dapat 

diartikan sebagai representasi / tiruan dari dunia nyata, sehingga model 3D dapat 

diartikan sebagai penggambaran atau representasi dunia nyata dalam bentuk 3D 

dalam sistem lain. Dalam kaitannya dengan Sistem Informasi Geografis, model 

3D dibagi menjadi model 3D yang memiliki referensi kebumian (georeference), 

dan model 3D yang tidak memiliki referensi kebumian. 

 

Dalam model 3 dimensi terdapat tingkatan dari detail atau biasa disebut 

dengan Level of Detail (LOD). Level of detail merupakan konsep dalam 

pemodelan 3 dimensi yang digunakan untuk menunjukkan bagaimana data 3D 

yang harus disurvei dan berapa banyak detail yang harus dimodelkan. 

 

 

Gambar 2.9 (Tingkatan LOD) 

(Sumber : Google, 2021) 
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Tabel 2.1 Syarat Akurasi dari LOD 0 – 4 berdasarkan City GML (Open Geospatial Consortium, 

2008). 

 

(Sumber : Google, 2021) 

 

2.2.12. Representasi Data Spasial 2D dan 3D 

Data spasial adalah data yang memiliki referensi ruang kebumian 

(georeference) di mana berbagai data atribut terletak dalam berbagai unit spasial. 

Sekarang ini data spasial menjadi media penting untuk perencanaan pembangunan 

dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan pada cakupan wilayah 

continental, nasional, regional maupun lokal. 

 

Salah satu syarat SIG adalah data spasial, yang dapat diperoleh dari 

beberapa sumber antara lain: 

 

1. Analog 

Peta analog (antara lain peta topografi, peta tanah dan sebagainya) yaitu peta 

dalam bentuk cetak. Pada umumnya peta analog dibuat dengan teknik kartografi, 

kemungkinan besar memiliki referensi spasial seperti koordinat, skala, arah mata 

angin dan sebagainya. 

 

Dalam tahapan SIG sebagai keperluan sumber data, peta analog dikonversi 

menjadi peta digital dengan cara format raster diubah menjadi format vektor 

melalui proses dijitasi sehingga dapat menunjukan koordinat sebenarnya di 

permukaan bumi. 
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2. Data Penginderaan Jauh 

Data Penginderaan Jauh (antara lain citra satelit, foto-udara dan 

sebagainya), merupakan sumber data yang terpenting bagi SIG karena 

ketersediaanya secara berkala dan mencakup area tertentu. Dengan adanya 

bermacam-macam satelit di ruang angkasa dengan spesifikasinya masing-masing, 

kita memperoleh berbagai jenis citra satelit untuk beragam tujuan pemakaian. 

Data ini biasanya direpresentasikan dalam format raster. 

 

3. Data Hasil Pengukuran Lapangan 

Data pengukuran lapangan yang dihasilkan berdasarkan teknik perhitungan 

tersendiri, pada umumnya data ini merupakan sumber data atribut contohnya: 

batas administrasi, batas kepemilikan lahan, batas persil, batas hak pengusahaan 

hutan dan lain-lain. 

 

4. Data GPS (Global Positioning System)  

Teknologi GPS memberikan terobosan penting dalam menyediakan data 

bagi SIG. Keakuratan pengukuran GPS semakin tinggi dengan berkembangnya 

teknologi. Data ini biasanya direpresentasikan dalam format vektor. 

 

Data spasial dapat direpresentasikan dalam tiga konteks dimensi Euclidean 

yang jelas berbeda yaitu 2D mendefinisikan lokasi dengan pengukuran pada 

sumbu XY, 2.5D mendefinisikan lokasi dalam ruang 2D dengan nilai atribut 

dimensi yang melekat pada lokasi XY (ketinggian di atas datum atau koordinat Z) 

dapat bertindak sebagai nilai atribut, 3D mendefinisikan lokasi yang diperluas 

Ruang 3D ditentukan oleh sumbu X, Y, dan Z. 

 

2.2.13. Permodelan Bangunan 3D 

Model bangunan 3D untuk aplikasi seperti Google Earth dan Apple Maps 

biasanya dibuat dengan melakukan pemetaan tekstur dari Foto Udara dan terrain. 

Pemodelan geometris bangunan 3D dilakukan dengan menggunakan metode 

manual untuk membangun model geometris bangunan seperti menggunakan 
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Software Google Sketch-Up yang memerlukan waktu cukup lama untuk membuat 

sebuah gedung. Hal tersebut sangat sulit dan membutuhkan waktu lama, terutama 

untuk membangun wilayah perkotaan yang luas. 

 

Klasifikasi merupakan tahapan untuk memisahkan point cloud ke dalam 

layer vegetasi, building dan ground. Planes diambil dari patch bangunan dan 

batas-batas setiap plane yang terdeteksi. Pemodelan bangunan dari point cloud 

hasil klasifikasi Sun dan Salvaggio (2013); Zhou dan Neumann, (2008) dalam 

Subakti (2017). Tujuan utama dari klasifikasi adalah untuk membagi layer ke 

dalam tiga kategori yaitu vegetasi, building dan ground. Klasifikasi ini dilakukan 

dalam dua langkah terpisah. Langkah pertama adalah menyaring daerah vegetasi 

berdasarkan properti dari permukaan point cloud. Langkah kedua melakukan 

ekstrak footprints atap bangunan dari kelas building dan terrain yang diperoleh 

dari langkah pertama. Kedua langkah tersebut saling berhubungan erat namun 

memiliki pendekatan yang independen untuk melakukan klasifikasi vegetasi, 

terrain dan building. Hasil dari ekstraksi terrain dan footprints atap bangunan 

tergantung pada deteksi dan penghapusan vegetasi pada langkah pertama. 

 

2.2.14. Deteksi Bangunan dan Vegetasi 

Deteksi bidang atap bangunan diperoleh berdasarkan segmentasi dari 

model permukaan digital untuk menemukan bidang-bidang yang berada pada 

daerah kajian. Setelah memperoleh semua patch atap dari bangunan setiap tapak 

bangunan dapat diproses untuk melakukan pemodelan bangunan 3D. Proses 

pemodelan bangunan 3D dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya 

komputasi. Pada tahap ini dapat dimungkinkan untuk membangun sebuah model 

bangunan 3D dari masing-masing set point. Namun untuk mencapai model yang 

mengandung banyak detail perlu untuk mengidentifikasi fitur signifikan yang 

berada di atas atap bangunan dan dapat mewakili bentuk atap dengan sedetail 

mungkin. Proses penyempurnaan detail bangunan masih menjadi permasalahan 

dari proses segmentasi sehingga perlu melakukan proses editing secara manual. 
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2.2.15. Sistem Informasi Grafis 3D (SIG) 

Menambahkan 3D ke dalam SIG 2D perlu penyelidikan menyeluruh dari 

banyak aspek SIG termasuk konsep permodelan yang berbeda, representasi dan 

aspek penataan data. Paket GIS yang ada sangat luas digunakan dan dipahami 

untuk menangani, menyimpan, memanipulasi dan menganalisis 2D data spasial. 

Kemampuan dan kinerjanya untuk data 2D dan 2.5D (DTM) umumnya diterima 

oleh komunitas GIS. GIS paket yang dapat menangani dan memanipulasi data 2D 

dan DTM tidak bisa dianggap sebagai sistem GIS 3D karena data DTM bukan 

spasial 3D nyata data. Dimensi ketiga data DTM hanya menyediakan setelah 

interpolasi) atribut permukaan ke fitur yang hanya terdiri koordinat data 

planimetrik atau koordinat x, y. 

 

2.2.16. Sistem Indonesia Continuously Operating Reference Station (Ina-  

  CORS) 

Indonesia Continuously Operating Reference Station (Ina-CORS) 

merupakan jaring kontrol geodetik aktif di Indonesia berupa stasiun Global 

Navigation Satellite System (GNSS) permanen di permukaan bumi yang 

dilengkapi dengan alat perekam sinyal satellite GNSS, antena, dan sistem 

komunikasi data. Stasiun tersebut dapat menerima sinyal dari satelit GNSS secara 

terus menerus selama 24 jam setiap hari dan bisa memberikan layanan koreksi 

posisi pada pengguna. Dalam pelaksanaannya, Ina-CORS bisa dimanfaatkan oleh 

pengguna untuk berbagai tingkat kebutuhan mulai dari kebutuhan praktis hingga 

saintifik. Dalam hal keperluan praktis, Ina-CORS dapat dimanfaatkan untuk 

keperluan survei, pemetaan, bahkan untuk keperluan navigasi teliti. Hal ini 

dikarenakan kemampuan Ina-CORS dalam memberikan layanan koreksi posisi 

berupa koreksi Real Time Kinematic (RTK) untuk pengguna yang membutuhkan 

hasil penentuan posisi secara seketika. Dalam hal keperluan lain yang tidak 

membutuhkan hasil penentuan posisi seketika, pengguna bisa mendapatkan hasil 

penentuan posisi secara post-processing. Contoh kegiatan penentuan posisi 

banyak dilakukan pada kegiatan seperti: pemetaan dasar rupa bumi, survei 

rekayasa engineering, penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), 
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Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Pendaftaran Tanah Sistematik Langsung 

(PTSL), dan pekerjaan terkait konstruksi. 

 

Terkait dengan hal yang bersifat saintifik, Ina-CORS bisa dimanfaatkan 

untuk menjaga tingkat keakurasian dan kepresisian dari kerangka dasar geodetik 

yang telah dibangun sehingga bisa mendukung penyelenggaraan kerangka 

referensi pemetaan nasional yang akurat dan penyelenggaraan pemetaan dasar. 

Selain itu Ina-CORS bisa juga dimanfaatkan untuk monitoring pergerakan 

lempeng bumi, studi geodinamika, riset atmosfer, ionosfer, serta untuk 

keperluan gempa bumi dan tsunami. 

Beberapa pemanfaatan Ina-CORS antara lain : 

 

1. Memelihara sistem referensi pemetaan nasional. 

2. Mendukung percepatan survey dan pemetaan yang akurat. 

3. Layanan survey pemetaan secara real time. 

4. Percepatan reformasi agraria nasional. 

5. Dukungan penegasan batas wilayah untuk batas daerah dan batas negara; 

6. Dukungan penyusunan rencana tata ruang wilayah. 

7. Dukungan kegiatan mitigasi kebencanaan (gempa bumi, tsunami, longsor, 

erupsi gunung api, penurunan muka tanah, dll). 

8. Pemantauan deformasi kerak bumi. 

9. Dukungan sistem navigasi. 

 

Dalam hal pengoperasian Ina-CORS, kegiatan monitoring Ina-CORS 

merupakan hal yang sangat penting. Kegiatan ini berupa pemantauan kondisi 

beroperasional atau tidaknya seluruh sistem pada Ina-CORS. Jika ada stasiun yang 

mengalami kendala, maka akan segera diperbaiki agar kembali berfungsi. 

Begitupun pada komponen lainnya. 
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2.2.17. Ketelitian Geometri Peta Dasar 

Ketelitian peta orthophoto diuji dengan mengikuti ketelitian Peta Rupa 

Bumi Indonesia (RBI) yang dikeluarkan melalui Peraturan Kepala Badan 

Informasi Geospasial (BIG) No 15 Tahun 2014. Menurut Peraturan Kepala BIG 

No 15 Tahun 2014, ketelitian geometri peta diperoleh berdasarkan ketentuan 

seperti berikut : 

 

Tabel 2.2 Standar Ketelitian Geometri Peta RBI 

 

(Sumber : Peraturan Kepala BIG No.15 Tahun 2014, 2021) 

 

Nilai CE90 dan LE90 dapat dihitung berdasarkan rumus : 

CE90 = 1,5175 x RMSExy ................................................................... (2.3) 

LE90 = 1,6499 x RMSEz ...................................................................... (2.4) 

 

Dengan : 

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

RMSEz : Root Mean Square Error pada posisi z (vertikal). 

 

Akan memenuhi syarat jika Circular Error (CE90) dan Linear Error 

(LE90) mendapatkan tingkat kepercayaan 90 % atau tidak lebih dari ketelitian 

yang sudah ditentukan sesuai skala foto yang dihasilkan. 
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2.2.18. Building Information Modelling (BIM) 

Building Information Modeling (BIM) adalah representasi digital dari 

karakteristik fisik dan fungsional sebuah fasilitas. BIM adalah sumber daya 

pengetahuan dan informasi bersama tentang sebuah fasilitas yang membentuk 

dasar yang dapat diandalkan untuk mengambil keputusan-keputusan selama siklus 

hidupnya; didefinisikan sebagai yang ada sejak awal konsepsi hingga 

pembongkaran. 

 

Desain bangunan tradisional sebagian besar bergantung pada gambar 

teknis dua dimensi (rencana, ketinggian, bagian, dll). Membangun pemodelan 

informasi memperluas tiga dimensi ruang utama (lebar, tinggi dan kedalaman), 

menggabungkan informasi tentang waktu (disebut BIM 4D), biaya (BIM 5D), 

manajemen aset dan keberlanjutan (BIM 7D) dan lain-lain. 

 

Oleh karena itu, BIM mencakup lebih dari sekedar geometri. Ini juga 

mencakup hubungan spasial, informasi geospasial, jumlah dan sifat komponen 

bangunan (misalnya, detail manufaktur) serta memungkinkan berbagai proses 

kolaboratif yang berkaitan dengan aset yang dibangun mulai dari perencanaan 

awal hingga konstruksi dan kemudian sepanjang masa operasinya. 

 

Aplikasi BIM memungkinkan ekstraksi pandangan yang berbeda dari 

model bangunan untuk menggambarkan produksi dan penggunaan lainnya. 

Pandangan berbeda ini secara otomatis konsisten, didasarkan pada satu definisi 

dari setiap contoh objek. 

 

Perangkat lunak BIM juga mendefinisikan objek secara parametrik; yaitu, 

objek didefinisikan sebagai parameter dan hubungan dengan objek lain sehingga 

jika objek terkait diubah, objek dependen secara otomatis juga akan berubah. 

Setiap elemen model dapat membawa atribut untuk memilih dan memesannya 

secara otomatis, memberikan perkiraan biaya serta pelacakan dan pemesanan 

bahan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Alat dan Bahan 

 Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian tugas akhir ini adalah : 

 

1.  Perangkat keras (Hardware) 

a. Laptop MSI GF63 10SCSR 677 

b. UAV Multirotor DJI Phantom 4 Pro v 2.0 

c. GPS Geodetik Trimble R8s 

d. GPS Handheld Garmin 78s 

e. Smartphone Samsung Galaxy A71 

f. Terpal Premark GCP 

g. Meteran  

 

2.  Perangkat lunak (Software) 

a. Google Earth Pro 

b. Agisoft Metashape Professional 64 Bit (Free Ver.) 

c. Autodesk Navisworks 2018 (Student Ver.) 

d. Global Mapper 18 (Free Ver.) 

e. Garmin Basecamp 64 Bit (Free Ver.)  

f. DJI GO 4 (Free Ver.) 

g. Pix4D Capture (Free Ver.) 

h. Microsoft Office Word 2019 

i. Microsoft Office Excel 2019 
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3.2.  Model dan Perancangan 

Model dan Perancangan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Hasil Akuisisi data Fotogrametri dan Ground Control Point (GCP). 

2. Point Cloud hasil Fotogrametri, Digital Surface Model (DSM), Digital 

Terrain Model (DTM), dan Orthophoto Gedung Teknik Sipil Politeknik 

Negeri Bengkalis. 

3. Permodelan 3D hasil Fotogrametri Gedung Teknik Sipil Politeknik Negeri 

Bengkalis. 

4. Permodelan 3D yang terintegrasi dengan Building Information Modelling 

(BIM) dari hasil Fotogrametri Gedung Teknik Sipil Politeknik Negeri 

Bengkalis. 
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3.3.  Diagram Alir 
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Gambar 3.1 (Bagan Alir Penelitian) 

(Sumber : Penulis, 2021) 
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3.4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data 

Teknik pengumpulan dan analisis data adalah cara yang digunakan untuk 

mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang ada di lapangan. Proses 

pengumpulan data dalam sebuah penelitian bergantung pada jenis penelitian yang 

dipilih. Studi pengumpulan data dilakukan dengan mengolah data hasil studi 

literatur yang berkaitan dengan setiap masalah yang ada untuk menjawab apa saja 

analisa data yang diperlukan dalam penelitian ini dalam pengerjaaan tugas akhir ini. 

 

3.4.1.  Studi Literatur 

Teknik ini dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari buku, 

peraturan-peraturan, serta jurnal-jurnal yang relevan terkait dengan penelitian ini. 

  

3.4.2.  Pengumpulan Data 

a.  Pra-Lapangan 

Tahap Pra-Lapangan meliputi : 

a) Penentuan Area of Interest (AOI) atau Boundary rencana titik survey 

dengan menggunakan software Google Earth Pro. 

 

 

Gambar 3.2 (AOI/Boundary Rencana Titik Survey) 

(Sumber : Google Earth Pro, 2021) 
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b) Penentuan titik ikat Ground Control Point (GCP) rencana dengan 

menggunakan software Google Earth Pro. 

 

Gambar 3.3 (Rencana Titik GCP) 

(Sumber : Google Earth Pro, 2021) 

  

Pemasangan titik ikat di lapangan dilakukan sebelum proses pemotretan 

udara dilakukan (pre-mark). Pemasangan titik ikat di lapangan dilakukan 

untuk mengetahui nilai lintang, bujur dan elevasi. 

 

Pemetaan foto udara small format memerlukan akurasi 3D yang cukup 

tinggi, sehingga dalam penelitian ini pengukuran titik ikat dilakukan 

dengan menggunakan GPS Geodetik. Titik ikat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 4 buah. Titik ikat diletakkan pada daerah yang mudah 

diamati dan diinterpretasi. 

 

c) Penentuan jalur terbang rencana pada Area of Interest (AOI) atau 

Boundary dengan menginput data Area of Interest atau Boundary dari 

software Google Earth Pro dalam format KML/KMZ kedalam 

software Pix4D Capture. 

 

Pada perencanaan jalur terbang ini digunakan 2 metode terbang, yaitu 

dengan menggunakan single grid mission untuk mengambil foto dari 

atas dengan menggunakan metode pengambilan foto secara nadir dan 
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oblique. Pengambilan foto secara nadir memusatkan kamera pada 

sudut 90º, sedangkan pada metode oblique memusatkan kamera pada 

sudut 60º. 

Metode terbang ke-2 adalah dengan menggunakan free flight mission 

atau terbang secara manual mengelilingi Area of Interest atau 

Boundary survey untuk mendapatkan detail 3D dari bangunan. 

 

 

Gambar 3.4 (Rencana Jalur Terbang UAV Single Grid Mission) 

(Sumber : Pix4D Capture, 2021) 

 

b. Tahap Lapangan 

Tahap Lapangan meliputi : 

a) Melakukan pemasangan titik ikat Ground Control Point (GCP) 

dengan menggunakan terpal. 

 

 

Gambar 3.5 (Pemasangan Terpal Titik Ikat GCP) 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021) 
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b) Melakukan pengukuran titik ikat Ground Control Point (GCP) dengan 

menggunakan GPS Geodetik. Pengukuran titik dengan menggunakan 

GPS Geodetik ini memakai metode Ina-CORS, dengan Base atau 

Bench Mark berada di Stasiun Tetap GNSS (Global Navigation 

Satellite System) yang terletak di Dumai. 

 

 

Gambar 3.6 (Pengukuran Titik Ikat GCP Dengan Menggunakan GPS Geodetik) 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021) 

 

 

Gambar 3.7 (Lokasi Stasiun CORS Di Dumai) 

(Sumber : big.go.id, 2021) 
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c) Melakukan pengukuran titik Independent Control Point (ICP) dengan 

menggunakan GPS Geodetik dan dengan metode yang sama, yaitu 

metode Ina-CORS. Pengukuran Independent Control Point (ICP) ini 

dilakukan untuk menguji kualitas hasil dan tidak diikutkan pada 

proses pengolahan foto udara. 

 

 

Gambar 3.8 (Proses Pengukuran Titik ICP Dengan Menggunakan GPS Geodetik) 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021) 

 

d) Pemotretan udara dengan menggunakan UAV/Drone DJI Phantom 4 

Pro v 2.0. Pemotretan ini dilakukan berdasarkan perencanaan jalur 

terbang dan dengan menggunakan free flight mission / dengan terbang 

secara manual. 

 

 

Gambar 3.9 (Proses Pemotretan Udara Dengan Menggunakan UAV) 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021) 



38 
 

 

c. Tahap Pasca-Lapangan 

Tahap Pasca-Lapangan meliputi pengolahan data hasil pemotretan udara 

dan data Ground Control Point (GCP) sehingga menghasilkan Model 3D 

dan Orthophoto menggunakan software Agisoft Metashape.  Model 3D 

dari hasil pengolahan ini diintegrasikan kedalam Model 3D yang berbasis 

Building Information Modelling (BIM). Setelah diintegrasikan kedalam 

Model 3D yang berbasis BIM, selanjutnya dilakukan validasi untuk 

mengecek error yang terdapat pada foto udara dan permodelan 3D yang 

dibandingkan dengan keadaan asli di lapangan. 

 

3.5.  Proses Analisa dan Penafsiran 

3.5.1. Pengolahan Data 

Sebelum melakukan proses analisa dan penafsiran data, dilakukan 

pengolahan data yang didapat dari proses foto udara menggunakan UAV dan titik 

koordinat yang didapat dari GCP menggunakan Geodetik. Proses ini dilakukan 

dengan menggunakan Software Agisoft Metashape. 

 

Adapun Proses Pengolahan Data Sebagai Berikut : 

1.  Add Photos 

Tahap ini merupakan tahapan paling awal dalam memulai pemrosesan, 

dimana disini foto hasil pemotretan dibuka dalam software Agisoft Metashape dan 

direkonstruksi urutan umum foto menurut jalur terbang. Foto-foto yang telah 

diambil dengan menggunakan Unmanned Aerial Vehicle (UAV) DJI Phantom 4 

Pro v2.0 kemudian ditambahkan kedalam software Agisoft Metashape yang 

kemudian akan diproses lebih lanjut. 

 



39 
 

 

Gambar 3.10 (Proses Add Photos Pada Software Agisoft Metashape) 

(Sumber : Olahan Data TA, 2021) 

 

2. Align Photos 

Proses align photos merupakan sebuah modul yang mengemas dua proses 

yaitu image matching dan bundle adjustment, Align Photos dilakukan untuk 

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

penyelarasan titik yang sama di dua 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 dapat 

membentuk point cloud pada foto-foto yang memiliki hubungan pada overlap dan 

sidelap.  

 

     

Gambar 3.11 (Proses Align Photos Pada Software Agisoft Metashape) 

(Sumber : Data Olahan TA, 2021) 
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Akurasi yang dipilih berupa High dimaksudkan agar jumlah titik-titik yang 

ditentukan dan diproses memiliki tingkat kerapatan yang tinggi, sedangkan untuk 

tipe pair preselection yang digunakan berupa reference dimaksudkan agar 

pencarian titik-titik dilakukan berdasarkan foto yang bersebelah relatif terhadap 

koordinat dari masing-masing foto yang telah terdefinisi oleh GCP. 

 

Selanjutnya terdapat proses self-calibration pada saat dilakukan proses 

align photos sehingga dapat dilakukan estimasi parameter distorsi kamera yang 

kemudian dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas hasil pengolahan data. 

Proses yang dapat menerapkan parameter tersebut yaitu Optimize Camera. 

 

        

Gambar 3.12 (Proses Calibrate & Optimize Camera) 

(Sumber : Olahan Data TA, 2021) 

 

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 Ground Control Point (GCP) berfungsi untuk 

transformasi koordinat dari sistem koordinat foto ke dalam sistem koordinat  

tanah. Sehingga dengan adanya keberadaan GCP bisa dijadikan pendekatan posisi 

relatif antar foto. 
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Koreksi geometrik dilakukan dengan data GCP yang telah dilakukan pada 

pengukuran sebelumnya menggunakan geodetik, selanjutnya dilakukan 

identifikasi posisi GCP 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. 

 

 

Gambar 3.13 (Proses Input Koordinat GCP untuk Koreksi Geometrik) 

(Sumber : Olahan Data TA, 2021) 

 

Pada tahap koreksi geometrik ini juga dilakukan tahap penambahan 

referensi zona pada foto udara, yaitu menggunakan referensi WGS (World Global 

System) 84 / UTM (Universal Transverse Mercator) Zona 48N, karena lokasi 

penelitian berada pada zona 48 North. 

 

 

Gambar 3.14 (Proses Penambahan Referensi Zona Pada Foto Udara) 

(Sumber : Olahan Data TA, 2021) 
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4. Point Clouds 

Point Clouds adalah kumpulan titik tinggi dalam jumlah ribuan hingga 

jutaan titik yang dihasilkan dari pemrosesan fotogrametri foto udara. Point Clouds 

nantinya dapat diolah secara lebih lanjut untuk menghasilkan data berupa 

Permodelan 3D, Digital Surface Model (DSM), Digital Terrain Model (DTM), 

dan bahan masukkan dalam proses pembuatan Orthophoto. 

 

      

Gambar 3.15 (Proses Build Dense Cloud) 

(Sumber : Olahan Data TA, 2021) 

 

5. Build 3D Mesh 

Build Mesh merupakan proses membangun model 3D dalam software 

Agisoft Metashape. Proses Build 3D Mesh dilakukan sebagai dasar untuk 

pembuatan DEM, DTM dan DSM, serta untuk permodelan 3D yang akan 

diintegrasikan dengan Software berbasis Building Information Modelling (BIM). 

Ada dua parameter pada pengolahan ini yang dapat dipilih sesuai dengan 

fungsinya yaitu Height Field dan Arbitrary. Parameter Arbitrary digunakan untuk 

mendapatkan detail bangunan yang lebih baik. 
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Gambar 3.16 (Proses Build Mesh) 

(Sumber : Olahan Data TA, 2021) 

 

6. Build DEM 

Pembentukan data DEM untuk menggambarkan geometri permukaan 

bumi dari hasil penggabungan data foto udara, informasi DEM ini meliputi 

ketinggian pada setiap titik pada udara. Ketinggian tersebut diinformasikan dalam 

bentuk perbedaan warna. 

 

      

Gambar 3.17 (Proses Build DEM) 

(Sumber : Olahan Data TA, 2021) 
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7. Orthophoto 

Dengan dilakukan pembentukan data foto udara melalui proses orthophoto 

maka foto udara yang dihasilkan telah dikoreksi kesalahan geometriknya 

menggunakan data DEM dan data GCP, sehingga hasil dari orthophoto ini dapat 

dimanfaatkan untuk kepentingan pemetaan tanpa adanya inkonsistensi skala di 

sepanjang liputan foto. Pada proses ini pilihan parameter mosaic dalam 

pengolahan akan mempertimbangkan detail dalam setiap foto sehingga 

menghasilkan orthofoto yang seimbang dari warna dan kedetailan. 

 

     

Gambar 3.18 (Proses Build Orthophoto) 

(Sumber : Olahan Data TA, 2021) 

 

8. Export 3D Model 

Export 3D Model dilakukan untuk mengintegrasikan permodelan dari foto 

udara kedalam Software yang berbasis Building Information Modelling (BIM). 

Permodelan 3D yang telah dibuat dari Agisoft Metashape kemudian di export 

kedalam Autodesk Revit untuk melakukan analisa lebih lanjut. Export 3D Model 

ini mendukung beberapa format seperti Wavefront OBJ (*.obj), 3DS Models 

(*.3ds), Autodesk DXF 3Dface (*.dxf), Google Earth KMZ (*.kmz) dan beberapa 

format lainnya 
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Gambar 3.19 (Proses Export 3D Model) 

(Sumber : Olahan Data TA, 2021) 

 

3.5.2. Analisa dan Penafsiran Data 

Setelah dilakukan proses pengolahan data, maka selanjutnya dilakukan 

proses analisa dan penafsiran data. 

Adapun Proses Analisa dan Penafsiran Data Sebagai Berikut : 

 

1. Uji Hasil Ground Sampling Distance (GSD) 

GSD atau Ground Sampling Distance adalah ukuran resolusi piksel dari 

hasil foto udara, baik foto udara dengan kamera metrik maupun foto udara dengan 

kamera non metrik. Nilai GSD ini sering dijadikan salah satu patokan kualitas  

foto udara yang dihasilkan. 

 

2. Ketelitian Horizontal dan Vertikal 

Uji ketelitian Horizontal dan Vertikal mengacu pada perbedaan posisi 

koordinat (X,Y, dan Z) antara titik uji pada peta dengan titik uji sesungguhnya 

pada permukaan tanah untuk mengetahui nilai error pada foto udara. 
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3. Koreksi Jarak 

Koreksi jarak dilakukan untuk menentukan selisih dari jarak di foto udara 

dengan jarak di lapangan. Koreksi jarak ini berfungsi untuk mengetahui nilai error 

pada foto udara. 

 

4. Uji Level Of Detail (LOD) 

Pengujian LOD atau Level Of Detail ini dilakukan dengan 

mengklasifikasikan skala model dan akurasi dari permodelan 3D dari foto udara. 

Penentuan Level Of Detail ini dapat mengimplikasikan bahwa permodelan 3D 

yang telah dimodelkan termasuk dalam kelas detail dari Open Geospatial 

Consortium. 

 

5. Analisa Ketelitian Geometri Peta Dasar 

Ketelitian Geometri adalah nilai yang menggambarkan ketidakpastian 

koordinat posisi suatu objek pada peta dibandingkan dengan koordinat posisi 

objek yang dianggap posisi sebenarnya. Analisa ketelitian geometri ini 

berdasarkan peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) No.15 Tahun 

2014.  

 

Pengujian ketelitian posisi mengacu pada perbedaan koordinat (X,Y,Z) 

antara titik uji pada gambar atau peta dengan lokasi sesungguhnya dari titik uji 

pada permukaan tanah. Berdasarkan pengukuran akurasi menggunakan metode 

Root Mean Square Error (RMSE) horizontal dan vertikal. Setelah ditentukan 

Circular Error (CE) dan Linear Error (LE), maka error dalam foto udara 

dibandingkan dengan syarat ketelitian geometri pada tabel 2.2 
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3.5.3.  Lokasi Penelitian 

Lokasi Penelitian Tugas Akhir ini dilakukan di area Gedung Teknik Sipil 

Politeknik Negeri Bengkalis. 

 

 

Gambar 3.20 (Peta Lokasi Penelitian) 

(Sumber : Olahan Data TA, 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.  Hasil Akuisisi Data Fotogrametri dan Ground Control Point (GCP) 

 Hasil akuisisi data fotogrametri yang berupa  kumpulan  data-data  foto 

udara dan ground control point (GCP), akuisisi data titik kontrol tanah 

menggunakan GPS geodetik dan data tersebut digunakan untuk pembentukan data 

orthophoto.  

 

4.1.1. Data Fotogrametri 

Akuisisi data fotogrametri menggunakan UAV Multirotor DJI Phantom 4 

Pro v2.0 menghasilkan foto sebanyak 615 foto, foto ini didapatkan dengan 

menggunakan metode penerbangan dengan jalur terbang, serta dengan metode 

penerbangan manual. Pada metode penerbangan dengan menggunakan jalur 

terbang single grid mission, terdapat 2 jenis metode pengambilan foto yaitu 

dengan metode nadir dan oblique. Pengambilan foto secara nadir memusatkan 

kamera pada sudut 90º, sedangkan pada metode oblique memusatkan kamera pada 

sudut 60º.  Pada metode penerbangan manual, dilakukan foto dengan jarak antar 

pemotretan yaitu 1 meter untuk mendapatkan detail 3D dari bangunan. 

 

Pada metode penerbangan dengan jalur terbang single grid mission dengan 

metode pengambilan foto nadir, dihasilkan foto udara sebanyak 112 foto, dan pada 

metode pengambilan foto oblique, dihasilkan foto udara sebanyak 112 foto. Pada 

metode penerbangan manual, foto yang dihasilkan lebih banyak yaitu 391 foto. 

Foto ini diambil untuk mendapatkan detail pada sudut-sudut bangunan. Sudut 

kamera yang digunakan juga cukup beragam tergantung kondisi pemotretan untuk 

mengambil detail-detail bangunan. Sehingga total foto udara dengan 

menggunakan UAV Multirotor DJI Phantom 4 Pro v2.0 ini adalah sebanyak 615 

foto. 
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Gambar 4.1 (Data Jumlah Foto Udara) 

(Sumber : Data Olahan TA, 2021) 

 

4.1.2.  Data Ground Control Point (GCP) 

Akuisisi data Ground Control Point (GCP) didapat dengan menggunakan 

GPS Geodetik Trimble R8s. Metode pengamatan dengan GPS Geodetik Trimble 

R8s ini yaitu dengan menggunakan pengamatan Real Time Kinematik (RTK) 

sistem Indonesia Continuously Operating Reference Station (Ina-Cors). Proses 

akuisisi ini membutuhkan waktu ± 10-15 menit untuk satu titik pengamatan. 

Didapatkan data hasil GCP pada Tabel 4.1. 

 

Tabel 4.1 (Tabel Koordinat GCP dengan Menggunakan GPS Geodetik) 

Titik Easting (m) Northing (m) Elevasi (m) 

RCTM0173 183465.294 124140.477 8.056 

GCP 1 182784.132 161376.712 4.11 

GCP 2 182794.605 161330.473 4.198 

GCP 3 182708.273 161366.912 4.151 

GCP 4 182709.316 161336.397 4.191 

(Sumber : Olahan Data TA, 2021) 
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4.2.  Hasil Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan untuk menggabungkan data-data foto udara 

dengan data Ground Control Point (GCP) untuk memberikan informasi detail 

Gedung Teknik Sipil Politeknik Negeri Bengkalis. Pada tahap ini data foto diproses 

menggunakan perangkat lunak Agisoft Metashape. 

 

4.2.1. Align Photos 

Align Photos merupakan tahapan mengolah titik-titik yang sama pada foto. 

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

menghasilkan 3D model awal, posisi kamera dan sparse point clouds yang akan 

digunakan pada tahap selanjutnya. Selanjutnya terdapat proses self-calibration 

pada saat dilakukan proses align sehingga dapat dilakukan estimasi parameter 

distorsi kamera yang kemudian dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas 

hasil pengolahan data. Proses yang dapat menerapkan parameter tersebut yaitu 

Optimize Camera. 

 

 

Gambar 4.2 (Hasil Align Photos) 

(Sumber : Olahan Data TA, 2021) 

 

4.2.2.  Import Koordinat GCP dan Identifikasi Titik GCP 

Import GCP dilakukan untuk memberi referensi koordinat X,Y,Z terhadap 

proses Align photos, sehingga DEM dan Orthophoto yang dibentuk dapat 

diperbaiki kualitas geometriknya. Untuk memperoleh Orthophoto yang akurat, 
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dianjurkan untuk menggunakan GCP yang diperoleh dari pengukuran 

menggunakan GPS Geodetik. 

 

Koordinat yang diinput pada proses ini merupakan koordinat yang 

diperoleh dari pengukuran menggunakan GPS Geodetik sebelumnya, dengan 

akurasi yang sangat tinggi hingga mencapai milimeter. Koordinat titik-titik GCP 

yang diukur dengan menggunakan GPS Geodetik dapat dilihat pada tabel 4.1. 

 

 

Gambar 4.3 (Hasil Identifikasi Titik GCP)\ 

(Sumber : Olahan Data TA, 2021) 

 

4.2.3. Build Dense Clouds Point 

Dense Clouds Point adalah kumpulan titik tinggi dalam jumlah ribuan 

hingga jutaan titik yang dihasilkan dari pemrosesan fotogrametri foto udara. 

Dense cloud nantinya dapat diolah secara lebih lanjut untuk menghasilkan berupa 

data Digital Surface Model (DSM), Digital Terrain Model (DTM), dan bahan 

masukkan dalam proses pembuatan 3D Model dan Orthophoto. 

 

Pada proses Build Dense Clouds Point ini, hanya difokuskan pada area 

tinjauan yaitu Gedung Teknik Sipil Politeknik Negeri Bengkalis. 
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Gambar 4.4 (Hasil Build Dense Clouds Point) 

(Sumber : Olahan Data TA, 2021) 

 

4.2.4. Build Mesh  

Build Mesh merupakan proses membangun model 3D dalam Agisoft 

Metashape. Model tiga dimensi nantinya akan digunakan untuk proses 

pembentukan DEM, DSM, DTM, Orthophoto, serta untuk analisa lebih lanjut 

dengan menggunakan software yang berbasis Building Information Modelling. 

 

Untuk mendapatkan Permodelan 3D dengan kualitas baik, dilakukan build 

mesh dengan kualitas high berdasarkan point clouds yang di build dengan kualitas 

high pula. 

 

 

Gambar 4.5 (Hasil Build Mesh) 

(Sumber : Olahan Data TA, 2021) 
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4.2.5.  Build DEM 

Digital Elevation Model merupakan model medan digital dalam format 

raster atau grid. Dari data DEM dapat diturunkan informasi elevasi hingga ke 

permodelan lebih lanjut seperti cut and fill. Terdapat dua terminologi terkait 

DEM, yaitu DSM (Digital Surface Model) dan DTM (Digital Terrain Model). 

 

 

Gambar 4.6 (Hasil Build DEM) 

(Sumber : Olahan Data TA, 2021) 

  

4.2.6.  Build Orthophoto  

Orthophoto adalah foto udara yang telah dilakukan rektifikasi 

(orthorektifikasi) sehingga menghasilkan gambar dengan objek yang tegak. 

Objek yang miring karena sudut pengambilan gambar akan dikoreksi sehingga 

foto menjadi tegak. 

 

Pada proses koreksi Ortho/Orthorektifikasi Foto udara, akan 

direkonstruksi foto dengan bantuan DEM (Digital Elevation Model) dari dense 

point/point cloud foto yang saling bertampalan sehingga objek yang miring 

dapat ditegakkan. 
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Gambar 4.7 (Hasil Build Orthophoto) 

(Sumber : Olahan Data TA, 2021) 

 

4.2.7.  Export 3D Model 

Hasil export 3D model berupa file permodelan 3D dengan format 

Wavefront OBJ (*.obj), 3DS Models (*.3ds), Autodesk DXF 3Dface (*.dxf), 

Google Earth KMZ (*.kmz) dan beberapa format lainnya. Hasil export ini akan 

diimport kedalam software berbasis Building Information Modelling (BIM) untuk 

diuji apakah permodelan 3D dari foto udara yang diolah dengan software Agisoft 

Metashape bisa dijadikan acuan untuk permodelan 3D dengan software yang 

berbasis Building Information Modelling (BIM). 

 

 

Gambar 4.8 (Hasil Export Permodelan 3D Dari Agisoft Metashape) 

(Sumber : Olahan Data TA, 2021) 
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4.2.7.  Import 3D Model ke BIM 

Setelah permodelan 3D foto udara diexport dengan software Agisoft 

Metashape, kemudian file ini diimport kedalam software yang berbasis BIM 

seperti Autodesk Navisworks untuk mengetahui apakah permodelan 3D dari foto 

udara yang diolah dengan software Agisoft Metashape bisa dijadikan acuan untuk 

permodelan 3D dengan software yang berbasis Building Information Modelling 

(BIM). Karena integrasi antara SIG dan BIM disini terletak pada koordinat foto 

udara yang diuji ketelitian horizontal, vertikal, dan jarak serta tinggi atau elevasi. 

 

   

Gambar 4.9 (Hasil Import Permodelan 3D Agisoft ke Naviswork) 

(Sumber : Olahan Data TA, 2021) 

 

4.3. Hasil Analisis Data 

Analisis data dilakukan setelah proses pengolahan data selesai. Data yang 

telah diolah kemudian dilakukan analisa untuk mendapatkan output akhir serta 

error yang terjadi pada proses foto udara menggunakan UAV. 

 

4.3.1. Ground Sampling Distance (GSD) 

GSD atau Ground Sampling Distance adalah ukuran resolusi piksel dari 

hasil foto udara, baik foto udara dengan kamera metrik maupun foto udara dengan 

kamera non metrik. Nilai GSD ini sering dijadikan salah satu patokan kualitas  

foto udara yang dihasilkan. Dengan menetapkan nilai GSD, maka user 

mensyaratkan tinggi terbang dan resolusi kamera dengan parameter yang sudah 

sangat jelas. Menentukan nilai GSD ini menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

GSD = 
𝐹𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡 𝐻𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡

𝐹𝑜𝑐𝑎𝑙 𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ
 x Pixel Size 
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Berikut ini merupakan tabel valid dari hasil pemotretan udara di lapangan 

dengan menggunakan UAV DJI Phantom 4 Pro v2.0 yang diolah dengan Agisoft 

Metashape : 

 

Tabel 4.2 (Report Camera dari Agisoft Metashape) 

 

(Sumber : Olahan Data TA, 2021) 

 

Dari hasil data pemotretan foto udara didapatkan data survey dari Agisoft 

Methashape sebagai berikut : 

 

• Flying Altitude : 60.4 m 

• Coverage Area : 0.0643 Km² 

• Ground Resolution : 1.46 cm/pix 

Sehingga dapat dicari rumus Ground Sampling Distance (GSD) dengan 

rumus diatas : 

 

GSD = 
6040 𝑐𝑚

0.88 𝑐𝑚
 x 0.000241 = 1.65 cm/pix 

 

Dari hasil diatas dapat diketahui nilai dari Ground Sampling Distance 

(GSD) hasil hitungan diperoleh yaitu 1.65 cm/pix, sedangkan nilai dalam report 

software agisoft metashape diperoleh 1,46 cm/pix. Hasil tersebut memiliki selisih 

sebesar 0,19 cm/pix. 

 

4.3.2.   Ketelitian Horizontal 

Pengujian ketelitian posisi Horizontal mengacu pada perbedaan koordinat  

(X,Y)  antara titik uji pada peta dengan titik uji sesungguhnya pada permukaan 

tanah, Pengukuran akurasi menggunakan Root Mean Square Error (RMSE). 

RMSE digunakan untuk menggambarkan akurasi meliputi kesalahan random dan 
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sistematik, RMSE ini dapat dihitung pada saat transformasi koordinat selesai 

dilakukan. 

 

Tabel 4.3 (Hasil Perhitungan RMSExy dan CE90) 

No 

Nama 

Titik 

X 

Orthophoto 

(m) 

X 

Lapangan 

(m) 

 
 (DX) 

 
(DX)² 

Y 

Orthophoto 

(m) 

Y 

Lapangan 

(m) 

 
(DY) 

 
(DY)² 

 
DX²+DY² 

1 GCP 1 182784.336 182784.132 0.204 0.042 161376.867 161376.712 0.155 0.024 0.066 

2 GCP 2 182794.29 182794.605 -0.315 0.099 161330.554 161330.473 0.081 0.007 0.106 

3 GCP 3 182708.56 182708.273 0.287 0.082 161366.935 161366.912 0.023 0.001 0.083 

4 GCP 4 182709.108 182709.316 -0.208 0.043 161336.035 161336.397 -0.362 0.131 0.174 

 Jumlah 0.429 

Rata-rata 0.107 

RMSExy 0.327 

CE90 0.496 

(Sumber : Olahan Data TA, 2021) 

 

 

Gambar 4.10 (Grafik Selisih Koordinat GCP) 

(Sumber : Olahan Data TA, 2021) 

 

Berdasarkan tabel 4.3, nilai RMSExy bernilai sebesar 0,327 m. Nilai 

ketelitian orthophoto adalah nilai (Circular Error) CE90 sebesar 0,496 untuk 

ketelitian horizontal, yang berarti bahwa kesalahan posisi orthofoto tidak melebihi 

nilai ketelitian tersebut dan dengan tingkat kepercayaan 90% yang didapat dengan 

menggunakan standar ketelitian geometri pada tabel 2.2. 
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4.3.3.   Ketelitian Vertikal 

Pengujian ketelitian posisi Vertikal mengacu pada perbedaan koordinat  

(Z)  antara titik uji pada peta dengan titik uji sesungguhnya pada permukaan tanah, 

Pengukuran akurasi menggunakan Root Mean Square Error (RMSE). RMSE 

digunakan untuk menggambarkan akurasi meliputi kesalahan random dan 

sistematik, RMSE ini dapat dihitung pada saat transformasi koordinat selesai 

dilakukan. 

 

Tabel 4.4 (Hasil Perhitungan RMSEz dan LE90) 

No Nama  Titik 
Z DEM 

(m) 

Z 

Lapangan 

(m) 

 
(DZ) 

 
(DZ)² 

1 GCP 1 4.253 4.11 0.143 0.0204 

2 GCP 2 4.215 4.198 0.017 0.0003 

3 GCP 3 4.23 4.151 0.079 0.0062 

4 GCP 4 4.213 4.191 0.022 0.0005 

 

 Jumlah 0.0275 

 Rata-rata 0.0069 

 RMSEz 0.0831 

 LE90 0.137 
 

(Sumber : Data Olahan TA, 2021) 

 

 

Gambar 4.11 (Grafik Selisih Elevasi GCP) 

(Sumber : Olahan Data TA, 2021) 
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Berdasarkan tabel 4.4, nilai RMSEz bernilai sebesar 0,0831 m. Nilai 

ketelitian DEM adalah nilai (Linear Error) LE90 sebesar 0,496 untuk ketelitian 

vertikal, yang berarti bahwa kesalahan nilai ketelitian vertikal tidak melebihi nilai 

ketelitian tersebut dan dengan tingkat kepercayaan 90% yang didapat dengan 

menggunakan standar ketelitian geometri pada tabel 2.2. 

 

4.3.4.   Ketelitian Jarak 

Pengujian ketelitian jarak foto udara dilakukan dengan membandingkan 

jarak pada orthophoto yang telah direktifikasi dengan menggunakan titik Ground 

Control Point (GCP) dalam sistem koordinat UTM zona 48N dengan jarak 

sebenarnya di lapangan menggunakan meteran. 

 

Berikut ini merupakan hasil perbandingan jarak pada foto udara dengan 

pengukuran jarak di lapangan. 

 

Tabel 4.5 (Perbandingan Jarak Antara Foto Udara dan Lapangan) 

 

(Sumber : Olahan Data TA, 2021) 
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Berdasarkan tabel validasi hasil lapangan diatas, diketahui bahwa masing- 

masing foto memiliki selisih sebesar 1 cm hingga 2 cm. Besarnya selisih ini 

menunjukkan bahwa ukuran untuk memberikan keyakinan dan kepastian serta 

keakurasian suatu gambar.  

 

Proses validasi ini dilakukan dengan membandingkan hasil kondisi 

gambar obyek dilapangan dengan hasil obyek pada model. Dari hasil penelitian 

didapatkan bahwa panjang pada model dan lapangan, memiliki jumlah selisih 

yang kecil dengan jumlah rata-rata 1 cm, dengan rata-rata 1 cm tiap satu fotonya. 

 

4.3.5. Identifikasi Level Of Detail (LOD) 

Pengidentifikasian Level Of Detail dimaksudkan untuk menentukan 

tingkatan detail dari permodelan 3D yang telah dibuat. Dari tabel 2.1, ada 

beberapa indikator untuk menentukan level of detail seperti skala model yang bisa 

dilihat secara visual, dan juga akurasi posisi dan tinggi. 

 

Dari tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa akurasi posisi atau selisih 

koordinat antara X orthophoto dan X lapangan rata-rata adalah 0,2535 m, dan 

selisih koordinat antara Y orthophoto dan Y lapangan rata-rata adalah 0,15525 m. 

Sedangkan pada tabel 4.5 pada point No 3 dan 4 dapat diketahui bahwa akurasi 

tinggi 0,01 – 0,02 m. 

 

Tabel 4.6 (Syarat Akurasi LOD) 

Ketelitian Hasil Uji Akurasi Skala Model Syarat Akurasi LOD 

Horizontal X 0,2535 m Model Arsitektur 

(Eksterior) 

Landmark 

0,5 m Horizontal Y 0,15525 m 

Tinggi 0,015 m 

(Sumber : Olahan Data TA, 2021) 
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Dari tabel 4.6 diatas mengindikasikan bahwa permodelan 3D dari foto 

udara yang diolah dengan software Agisoft Metashape memenuhi syarat untuk 

diklasifikasikan pada Level Of Detail 3 (LOD3) 

 

4.3.6. Analisis Ketelitian Geometri Peta Dasar 

Ketelitian peta berdasarkan peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial 

(BIG), setiap peta yang dihasilkan  menggunakan  data  foto  udara  memiliki  nilai 

ketelitian kelas peta. Ketelitian kelas peta dapat diketahui dengan menghitung 

nilai CE90 dan LE90, nilai CE90 untuk ketelitian horizontal dan LE90 untuk 

ketelitian vertikal. Setelah mengetahui nilai CE90 maupun LE90 tentunya dapat 

dilakukan pembagian kelas ketelitian peta pada skala tertentu. 

 

Hasil Uji CE90 dan LE90 Ketelitian Peta Skala 1:1000 Sebagai Berikut : 

 

Tabel 4.7 (Nilai Uji CE90 dan LE90 Peta Skala 1:1000) 

 
Ketelitian 

Hasil Uji CE90  

dan LE90 

Ketelitian Peta Skala 1:1000 

Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 

Horizontal 0,327 0,2 0,3 0,5 

Vertikal 0,137 0,2 0,3 0,5 
 

(Sumber : Olahan Data TA, 2021) 

 

Dapat disimpulkan pada tabel 4.6 diketahui hasil uji CE90 dan LE90 

termasuk dalam skala peta 1:1000 dengan ketelitian horizontal memenuhi kelas 3 

dan ketelitian vertikal pada kelas 1. 

 

4.3.7.  Analisis Hasil Import 3D Model ke BIM 

Setelah permodelan 3D dari software Agisoft Metashape diimport ke 

software yang berbasis BIM (Building Information Modelling), kemudian 

dilakukan validasi untuk menentukan apakah hasil import 3D Model ini bisa 

dijadikan acuan untuk permodelan 3D dengan menggunakan software berbasis 

BIM. 
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Gambar 4.12 (Perbedaan Jarak Antara Permodelan 3D yang Diimport Ke BIM dengan Permodelan 

3D Agisoft Metashape) 

(Sumber : Olahan Data TA, 2021) 

 

 

 

    

Gambar 4.13 (Perbedaan Tinggi Antara Permodelan 3D yang Diimport Ke BIM dengan 

Permodelan 3D Agisoft Metashape) 

(Sumber : Olahan Data TA, 2021) 

 

Dari Gambar 4.12 dan Gambar 4.13 Dapat dilihat bahwa perbedaan jarak 

dan tinggi antara permodelan 3D dari Agisoft Metashape  yang diimport ke BIM 

dengan Permodelan 3D dengan Agisoft Metashape hanya berkisar 0-1 cm. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa permodelan 3D dari Agisoft Metashape  yang 

diimport ke BIM dapat dijadikan acuan untuk permodelan 3D pada software yang 

berbasis BIM. 

 

Permodelan 3D yang di export dari Agisoft metashape sudah terintegrasi 

dengan koordinat dari WGS (World Global System) sehingga memiliki kelebihan 

dibandingkan dengan permodelan 3D dari software lainnya seperti Autocad dan 

SketchUp. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.  Kesimpulan 

1. Aplikasi foto udara UAV (Unmanned Aerial Vehicle) untuk permodelan 3D 

pada Gedung Teknik Sipil Politeknik Negeri Bengkalis dapat dilakukan 

dengan memperhatikan beberapa aspek, seperti ketelitian horizontal, 

vertikal, serta ketelitian jarak. Dari Permodelan yang telah dilakukan, 

ketelitian horizontal, vertikal, dan jarak memenuhi syarat foto udara dengan 

error yang tidak melebihi ketentuan yang disyaratkan. 

2.  Aplikasi foto udara UAV (Unmanned Aerial Vehicle) untuk permodelan 

3D pada Gedung Teknik Sipil Politeknik Negeri Bengkalis dapat 

diidentifikasikan kedalam Level Of Detail (LOD) 3, karena permodelan 3D 

yang dilakukan adalah dengan skala detail eksterior. Permodelan 3D ini 

memenuhi syarat untuk diklasifikasikan kedalam LOD3 karena akurasi 

jarak dan posisi tidak melebihi 0,5 meter. 

3. Keakuratan permodelan 3D dengan menggunakan foto udara UAV 

(Unmanned Aerial Vehicle) ini dapat digunakan karena tingkat kepercayaan 

memenuhi parameter CE90 dan LE90 dengan  ketelitian peta Skala 1:1000 

memenuhi persyaratan untuk kelas 3. 

4. Permodelan 3D dengan menggunakan foto udara UAV (Unmanned Aerial 

Vehicle) dapat diintegrasikan dengan BIM (Building Information 

Modelling) dengan error hanya sebesar 1 cm. Hal ini mengindikasikan 

bahwa permodelan 3D dengan menggunakan foto udara UAV (Unmanned 

Aerial Vehicle) dapat menjadi acuan untuk permodelan 3D pada software 

berbasis BIM (Building Information Modelling). 
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5.2.  Saran 

Berdasarkan penelitian ini banyak kekurangan yang perlu diperhatikan, 

Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

1. Untuk kualitas dan ketelitan foto udara yang lebih baik lagi, sebaiknya 

sebaran GCP (Ground Control Point) pada area penelitian diperbanyak agar 

menambah akurasi sehingga foto udara menjadi lebih akurat dan presisi. 

2. Untuk kualitas permodelan 3D yang lebih baik, sebaiknya pada proses Build 

Dense Cloud dan Build Mesh menggunakan kualitas Ultra High untuk 

mendapatkan detail bangunan yang lebih baik dan lebih detail. 

3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengintegrasikan permodelan 3D 

dari foto udara UAV (Unmanned Aerial Vehicle) dengan Revit, karena pada 

software revit memiliki plugins yang lebih lengkap untuk menganalisa 

permodelan 3D baik dari segi struktur maupun dari segi arsitektur, 

menimbang bahwa permodelan 3D dengan foto udara UAV (Unmanned 

Aerial Vehicle) sudah terikat dengan koordinat WGS (World Global System) 
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Survey Data
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Fig. 1. Camera locations and image overlap.

Number of images: 224

Flying altitude: 60.4 m

Ground resolution: 1.46 cm/pix

Coverage area: 0.0643 km²

Camera stations: 224

Tie points: 193,040

Projections: 819,104

Reprojection error: 0.695 pix

Camera Model Resolution Focal Length Pixel Size Precalibrated

FC6310S (8.8mm) 5472 x 3648 8.8 mm 2.41 x 2.41 μm Yes

Table 1. Cameras.
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Camera Calibration

1 pix

Fig. 2. Image residuals for FC6310S (8.8mm).

FC6310S (8.8mm)

224 images, precalibrated

Type Resolution Focal Length Pixel Size
Frame 5472 x 3648 8.8 mm 2.41 x 2.41 μm

Value Error F Cx Cy B1 B2 K1 K2 K3 K4 P1 P2

F 3703.71 0.11 1.00 0.08 -0.35 -0.44 0.07 -0.20 0.22 -0.19 0.17 0.03 -0.23

Cx 10.5863 0.063 1.00 -0.03 -0.01 0.37 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.74 -0.00

Cy -1.08994 0.058 1.00 -0.14 -0.01 -0.03 0.00 0.00 -0.00 -0.01 0.59

B1 -0.0895145 0.017 1.00 -0.02 0.02 -0.04 0.03 -0.02 0.02 0.21

B2 -0.0400877 0.015 1.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.07 0.05

K1 -0.00434282 0.00013 1.00 -0.97 0.92 -0.87 -0.01 -0.05

K2 -0.0373694 0.00067 1.00 -0.99 0.96 0.01 0.00

K3 0.0844905 0.0013 1.00 -0.99 -0.01 0.00

K4 -0.0511166 0.00088 1.00 0.01 -0.00

P1 7.68043e-05 4.8e-06 1.00 -0.01

P2 -0.000360593 4.2e-06 1.00

Table 2. Calibration coefficients and correlation matrix.
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Camera Locations

50 m

-8 m

-6.4 m

-4.8 m

-3.2 m

-1.6 m

0 m

1.6 m

3.2 m

4.8 m

6.4 m

8 m

x 3

Fig. 3. Camera locations and error estimates.

Z error is represented by ellipse color. X,Y errors are represented by ellipse shape.

Estimated camera locations are marked with a black dot.

X error (m) Y error (m) Z error (m) XY error (m) Total error (m)

2.03247 1.28397 6.43272 2.40407 6.86727

Table 3. Average camera location error.

X - Easting, Y - Northing, Z - Altitude.
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Ground Control Points

Gcp f01 ok

Gcp f02

Gcp f03

Gcp f04

-1.5 cm

-1.2 cm

-0.9 cm

-0.6 cm

-0.3 cm

0 cm

0.3 cm

0.6 cm

0.9 cm

1.2 cm

1.5 cm

x 20

Control points Check points
50 m

Fig. 4. GCP locations and error estimates.

Z error is represented by ellipse color. X,Y errors are represented by ellipse shape.

Estimated GCP locations are marked with a dot or crossing.

Count X error (cm) Y error (cm) Z error (cm) XY error (cm) Total (cm)

4 24.2786 19.9631 1.15246 31.4321 31.4532

Table 4. Control points RMSE.

X - Easting, Y - Northing, Z - Altitude.
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Label X error (cm) Y error (cm) Z error (cm) Total (cm) Image (pix)

Gcp f01 ok 20.4177 15.5181 0.89764 25.6613 20.886 (49)

Gcp f02 -28.649 7.97243 -0.832157 29.7492 3.378 (42)

Gcp f03 27.4261 10.7729 -1.39641 29.4991 18.818 (26)

Gcp f04 -19.1824 -34.259 1.36545 39.2875 2.873 (49)

Total 24.2786 19.9631 1.15246 31.4532 13.768

Table 5. Control points.

X - Easting, Y - Northing, Z - Altitude.
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Digital Elevation Model

-6 m

32 m

50 m

Fig. 5. Reconstructed digital elevation model.

Resolution: 5.84 cm/pix

Point density: 293 points/m²
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Processing Parameters

General
 Cameras 224
 Aligned cameras 224
 Markers 4
 Coordinate system WGS 84 / UTM zone 48N (EPSG::32648)
 Rotation angles Yaw, Pitch, Roll

Point Cloud
 Points 193,040 of 209,816
 RMS reprojection error 0.190822 (0.694524 pix)
 Max reprojection error 5.79859 (30.9011 pix)
 Mean key point size 3.67864 pix
 Point colors 3 bands, uint8
 Key points No
 Average tie point multiplicity 4.59886
 Alignment parameters

  Accuracy High
  Generic preselection Yes
  Reference preselection Source
  Key point limit 40,000
  Tie point limit 4,000
  Guided image matching No
  Adaptive camera model fitting Yes
  Matching time 3 minutes 54 seconds
  Matching memory usage 977.27 MB
  Alignment time 2 minutes 12 seconds
  Alignment memory usage 119.30 MB

 Optimization parameters
  Parameters f, b1, b2, cx, cy, k1-k4, p1, p2
  Adaptive camera model fitting No
  Optimization time 3 seconds

 Software version 1.6.1.10009
Depth Maps

 Count 224
 Depth maps generation parameters

  Quality Medium
  Filtering mode Mild
  Processing time 20 minutes 54 seconds

 Software version 1.6.1.10009
Dense Point Cloud

 Points 27,132,762
 Point colors 3 bands, uint8
 Depth maps generation parameters

  Quality Medium
  Filtering mode Mild
  Processing time 20 minutes 54 seconds

 Dense cloud generation parameters
  Processing time 18 minutes 50 seconds

 Software version 1.6.1.10009
Model

 Faces 32,765
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General
 Vertices 16,828
 Vertex colors 3 bands, uint8
 Reconstruction parameters

  Surface type Height field
  Source data Sparse cloud
  Interpolation Enabled
  Strict volumetric masks No
  Processing time 2 seconds

 Software version 1.6.1.10009
DEM

 Size 5,582 x 4,382
 Coordinate system WGS 84 / UTM zone 48N (EPSG::32648)
 Reconstruction parameters

  Source data Dense cloud
  Interpolation Enabled
  Processing time 19 seconds

 Software version 1.6.1.10009
Orthomosaic

 Size 21,691 x 16,607
 Coordinate system WGS 84 / UTM zone 48N (EPSG::32648)
 Colors 3 bands, uint8
 Reconstruction parameters

  Blending mode Mosaic
  Surface DEM
  Enable hole filling Yes
  Processing time 8 minutes 53 seconds

 Software version 1.6.1.10009
System

 Software name Agisoft Metashape Professional
 Software version 1.6.1 build 10009
 OS Windows 64 bit
 RAM 7.83 GB
 CPU Intel(R) Core(TM) i7-10750H CPU @ 2.60GHz
 GPU(s) GeForce GTX 1650 Ti with Max-Q Design
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