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Saat ini kebutuhan akan titik kontrol tanah pada kegiatan fotogrametri menjadi lebih sedikit 

dibandingkan dengan jumlah titik kontrol tanah pada fotogrametri secara konvensional. Hal 

tersebut dipengaruhi dengan berkembangnya teknologi INS (Inertial Navigation System) 

yang diaplikasikan untuk menentukan titik koordinat pusat foto pada saat eksposur. 

Walaupun jumlah yang dibutuhkan sedikit tetapi titik kontrol tanah masih diperlukan karena 

ketelitian yang dicapai oleh INS belum bisa mencapai pemetaan skala besar, sehingga 

diperlukannya titik kontrol tanah sebagai kontrol kualitas pada proses trianguasi udara. Pada 

penelitian ini dilakukan perhitungan triangulasi udara dengan berbagai distribusi titik kontrol 

tanah atau Ground Control Point (GCP) seperti: distribusi GCP sepanjang perimeter blok, 3 

GCP, 4 GCP, 5 GCP, GCP berada di tengah blok, GCP diagonal ke kiri, GCP diagonal ke 

kanan, dan GCP menyilang blok. Dengan tujuan pemetaan 1:1000 berdasarkan hasil yang 

diperoleh diketahui bahwa penambahan jumlah titik kontrol tanah tidak selalu menghasilkan 

peningkatan kualitas triangulasi udara. Hasil triangulasi udara menunjukan distribusi dengan 

4 GCP adalah menghasilkan akurasi terbaik, sedangkan akurasi terburuk ditunjukan oleh 

distribusi GCP diagonal ke kanan. Tetapi secara keseluruhan setiap distribusi titik kontrol 

tanah masuk ke dalam spesifikasi  pemetaan 1:1000. 

 

Kata kunci: triangulasi udara, GCP, distribusi titik kontrol tanah 

1. PENGANTAR 

Dalam sistem pemetaan secara 

fotogrametri, proses triangulasi udara 

berada pada tahapan setelah persiapan dan 

akuisisi data. Tahap persiapan salah 

satunya terdiri dari perencanaan jalur 

tebang, penentuan besar overlap foto., 

sedangkan akuisisi data terdiri dari 

pengukuran titik kontrol tanah dan 

pemotretan objek menggunakan pesawat.  

Tujuan pada tahap triangulasi udara adalah 

untuk mengtranformasi seluruh objek 

dalam foto ke dalam sistem koordinat tana, 

dan untuk menentukan parameter orientasi 

luar dari setiap objek pada foto. 

Setelah tahap triangulasi udara, kegiatan 

selanjutnya adalah proses digitasi secara 

planimetrik dan digital (DTM). Setelah itu 

dilakukannya proses kartografis sehingga 

pada akhirnya akan enghasilkan suatu 

produk (peta garis). 

Secra definisi triangulasi udara diartikan 

sebagai penetuan posisi dengan media foto 

udara, dalam hal pengukuran koordinat 

x,y,z dalam sistem koordinat tanah (UTM) 

dilakukan dengan menggunakan media 

foto atau dalam sistem koordinat foto atau 

disebt sebagai pengukuran koordinat objek 

pada unit dasar fotogrametrik.  
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Koordinat objek yang diukur dalam sistem 

koordinat foto nantinya akan dilakukan 

transformasi dari sistem koordinat foto ke 

dalam sistem koordinat ground dengan 

menggunakan titik sekutu atau titik kontrol 

tanah yang ada pada foto. 

Secara teoritis konsep distribusi dan 

konfigurasi titik kontrol tanah secara 

konventional untuk kontrol horizontal  

terletak sepanjang perimeter blok 

pemetaan denag selang 4-6 basis dan untuk 

kontrol vertikal terletak pada pertemuan 

antar strip dengan selang 4-6 basis. Tetapi 

dengan berkembangnya teknologi INS 

(Inertial Navigation System) yang 

diaplikasikan untuk menentukan titik 

koordinat pusat foto pada saat eksposur 

sangat mengurangi jumlah titik kontrol 

tanah yang diperlukan.  Walaupun jumlah 

yang dibutuhkan sedikit tetapi titik kontrol 

tanah masih diperlukan karena ketelitian 

yang dicapai oleh INS belum bisa 

mencapai pemetaan skala besar, sehingga 

diperlukannya titik kontrol tanah sebagai 

kontrol kualitas pada proses trianguasi 

udara. 

Pada penelitian ini dilakukan perhitungan 

triangulasi udara dengan berbagai 

distribusi titik kontrol tanah atau Ground 

Control Point (GCP) seperti: distribusi 

GCP sepanjang perimeter blok, 3 GCP, 4 

GCP, 5 GCP, GCP berada di tengah blok, 

GCP diagonal ke kiri, GCP diagonal ke 

kanan, dan GCP menyilang blok. 

Kemudian akan dilakukannya analisa 

terhadap hasil tiangulasi udara yang 

dicapai, manakah distribusi, konfigurasi, 

dan jumlah titik kontrol tanah yang efektif 

pada area pemetaan tersebut dan apakah 

penambahan titik kontrol tanah akan 

menghasilkan peningkatan terhadap 

akurasi dari triangulasi udara. 

 

 

 

 

2. AREA STUDI DAN DATA 

 

a. Area studi kasus 

Gambar 1. Studi kasus penelitian 

b. Data kaera dan data foto 

Tabel 1. Data kamera dan foto 

Nama DMCII_230 

Panjang fokus 92,0173 mm 

Lebar pixel 5,6 μm 

Frame foto 87,091mm x 79.206mm 

GSD 0,13997m 

Jumlah foto 282 

Jumlah strip 11 

Overlap foto 70% 

Sidelap foto 40% 

Tinggi terbang  2300 m 

 

Data yang digunakan adalah hasil akuisisi 

data yang dilakukan oleh PT. Survai Udara 

Penas pada agustus, 2016 yang berlokasi 

di Bandung, Jawa Barat. 

 

 

 

 

 

 

Blok 



 

3 
 

c. GCP yang digunakan 

Tabel 2. Daftar GCP yang digunakan 

 

 

 

 

Gambar 2. Sebaran GCP pada area blok 

d. Distribusi GCP  

 

 

 

Gambar 3. Distribusi GCP  

Pada Gambar 3 adalah distribusi titik 

kontrol tanah yang akan dilakukan 

perhitungan triangulasi udara pada setiap 

distribusi titik kontrol tanah tersebut. Pada 

setiap distribusi titik yang tidak digunakan 

dalam perhitungan triangulasi udara akan 

dijadikan sebagai check point untuk 

melihat hasil akurasi yang dicapai pada 

setiap distribusi. 

Nama X Y Z 

BDG001 787153 9243290 1108,49 

BDG002 786705 9242755 1027,5 

BDG004 789095 9242151 1059,89 

BDG005 786459 9241591 980,601 

BDG006 789327 9241201 961,313 

BDG007 790463 9241712 966,273 

BDG008 784835 9240174 866,451 

BDG009 786645 9239929 890,952 

BDG010 788924 9239758 853,979 

BDG011 784582 9239193 823,942 

BDG012 785705 9238966 834,746 

BDG013 788036 9238781 812,014 

BDG014 789168 9238810 831,786 

BDG015 790642 9238928 777,36 

BDG017 784278 9237396 779,089 

BDG018 786949 9238128 808,193 

BDG019 789373 9237328 775,37 

BDG020 790656 9237871 761,09 

BDG028 785324 9236856 764,147 

CP001 789969 9241587 963,599 

CP002 786972 9241330 966,999 

CP003 787842 9241146 930,325 

CP004 785684 9239953 879,871 

CP005 788026 9240309 897,038 

CP006 789834 9239551 861,552 

CP007 786930 9239033 846,057 

CP008 785642 9237649 777,678 

CP009 788487 9237728 793,197 

CP010 791231 9237381 735,605 
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3. METODOLOGI 

Penelitian ini menggunakan metodologi 

studi literatur dari buku, jurnal, sumber 

tulisan lainnya yang pernah dibuat 

sebelumnya, dan pada penelitian ini juga 

menggunakan metodologi eksperimen 

dimana akan dicoba berbagai distribusi 

titik kontrol tanah. 

Pengolahan data digambarkan dalam 

diagram alir seperti pada Gambar 4 

berikut: 

Gambar 4 . diagram alir pengolahan data 

Berikut ini adalah penjelasan dari tahapan 

pengolahan data yang ditunjukan pada 

Gambar 4: 

a. Input data terdiri dari foto digital, 

kalibrasi kamera, orientasi eksterior 

pengamatan, koordinat titik kontrol 

tanah. 

 

b. Project set up, merupakan proses 

membuat suatu projek kemudian 

melakukan import data yang ada pada 

inpu data. 

 

c. Orientasi dalam, merupakan proses 

merekonstruksi berkas sinar pada foto, 

pendefinisian kembali sistem koordinat 

foto. 

 

d. Automatic tie and pass point,  

merupakan proses pengukuran tie point 

dan pass point secara otomatis 

menggunakan konsep image matching. 

 

e. Koreksi tie dan pass point, 

dilalukannya koreksi terhadap tie dan 

pass point pada titik yang memiliki 

residual melebihi 2 piksel, dan  

penambahan tie dan pass point pada 

aerea yang belum memiliki tie dan pass 

point. 

 

f. Regristrasi GCP pada foto, proses 

regrisrasi GCP pada foto dengan 

bantuan sketsa pada saat pengukuran 

lapangan. 

 

g.  Perhitungan triangulasi udara, proses 

perhitungan triangulasi udara pada 

setiap distribusi titik kontrol tanah. 

 

h. Koreksi nilai statistik, proses kontrol 

kualitas nilai statistik sigma naught, 

dan RMS error. Dilakukannya proses 

iterasi untuk nilai yang melebihi 

toleransi sehingga mendapatkan nilai 

yang konvergen. 

 

i. Hasil triangulasi udara, output yang 

dihasilka pada proses triangulasi udara 

adalah eksterior orientasi hasil 

hitungan, titik kontrol tanah hasil 

hitungan, titik kontrol minor,dan 

matriks rotasi.  

 

j. Analisi triangulasi udara, menganalisa 

hasil trianulasi udara yang dicapai 

untuk setiap distribusi titik kontrol 

tanah. 

 

4. HASI DAN ANALISIS 

 

4.1.Hasil 

 dari proses triangulasi udara pada setiap 

distribusi GCP sebagai berikut: 
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a. Nilai sigma naught pada setiap 

distribusi 

Tabel 3. Nilai Sigma Naught 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada tabel 3 menunjukan nilai kepresisian 

triangulasi udara yang dicapai oleh setiap 

distribusi GCP 

 

b. Maksimum Ground Residual setiap 

distribusi 

 

Tabel 4. Nilai Maksimum Ground 

Residual 

 
Setiap GCP akan berada pada 2 atau lebih 

foto, residual adalah perbedaan nilai ukuran 

dengan nilai prediksi. Pada tabel 4.2 

Maksimum Ground Residual adalah residual 

terbesar GCP pada setiap distribusi. 

 

 

 

 

 

c. RMS kontrol setiap distribusi 

 

Tabel 5. Nilai RMS kontrol 

 

Nilai RMS Kontrol pada Tabel 5 adalah nilai 

RMS secara keseluruhan GCP yang digunakan 

dalam proses perataan. 

 

d. RMS Error setiap distribusi 

Tabel 6. Nilai RMS error 

 

Pada tabel 4.4 menunjukan nilai akurasi pada 

proses triangulasi udara. Nilai akurasi 

planimetrik adalah resultan vektor X dan Y, 

akurasi vertikal ditunjukan oleh RMSE sumbu 

Z, dan akurasi secara keseluruhan ditunjukan 

ole akurasi linear yaitu resultan vektor X, Y, 

dan Z. 

 

 

 

 

Distr & Konfig 
Sigma Naught 

(μm) 

Perimeter 1,9 

3 GCP 1,9 

4 GCP 1,9 

5 GCP 1,9 

Tengah 1,9 

Diagonal kanan 1,9 

Diagonal kiri 1,9 

GCP Menyilang 1,9 

Distr & 

konfig 

Maksimum 
 Ground Residual(m) 

Maks 
 residual 

X Y Z Plan Linear 

3 GCP 0,027 0,014 0,015 0,030 0,034 

4 GCP 0,018 0,02 0,014 0,027 0,030 

5 GCP 0,046 0,051 0,023 0,069 0,072 

Tengah 0,052 0,095 0,026 0,108 0,111 

Perimeter 0,039 0,06 0,049 0,072 0,087 

Diagonal 

kanan 
0,036 0,045 0,028 0,058 0,064 

Diagonal kiri 0,045 0,088 0,036 0,099 0,105 

GCP 

Menyilang 
0,044 0,093 0,041 0,103 0,111 

Distr & 

konfig 

RMS Kontrol (m) RMS 

X Y Z Plan Linear 

3 GCP 0,02 0,012 0,011 0,023 0,026 

4 GCP 0,018 0,02 0,014 0,027 0,030 

5 GCP 0,028 0,03 0,016 0,041 0,044 

Tengah 0,029 0,055 0,018 0,062 0,065 

Perimeter 0,024 0,033 0,024 0,041 0,047 

Diagonal 

kanan 
0,021 0,028 0,016 0,035 0,038 

Diagonal kiri 0,033 0,053 0,021 0,062 0,066 

GCP 

Menyilang 
0,028 0,044 0,023 0,052 0,057 

Distr & 

Konfig 

RMS Error (m) Akurasi 

X Y Z Plan Linear 

3 GCP 0,042 0,057 0,111 0,071 0,132 

4 GCP 0,043 0,061 0,101 0,075 0,126 

5 GCP 0,047 0,071 0,101 0,085 0,132 

Tengah 0,059 0,051 0,128 0,074 0,150 

Perimeter 0,043 0,061 0,103 0,075 0,127 

Diagonal 

kanan 
0,059 0,076 0,114 0,096 0,149 

Diagonal kiri 0,048 0,05 0,11 0,072 0,130 

GCP 

Menyilang 
0,052 0,052 0,121 0,079 0,142 
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4.2 Analisis 

 

Analisa yang dapat diambil dari hasil 

perhitungan aerial triangulasi dengan 

berbagai distribusi GCP adalah sebagai 

berikut: 

a. Dari hasil yang didapatkan distribusi 

GCP menghasilkan nilai akurasi 

planimetrik yang berbeda-beda. 

Akurasi planimetrik terbaik dicapai 

oleh distribusi 3 GCP (0,071 m. Ketika 

jumlah GCP ditambah akurasi 

planimetrik yang dicapai menjadi lebih 

buruk, seperti pada distribusi 4 GCP 

(0,075 m), 5 GCP (0,085m), tengah 

(0,74 m), perimeter (0,075 m), 

diagonal ke kanan (0,096 m) , diagonal 

ke kiri (0,072 m) dan menyilang (0,079 

m). Hal ini menunjukan semakin 

banyak ukuran lebih tidak selalu 

menghasilkan akurasi yang baik. 

Kualitas GCP pada saat regristrasi 

pada foto juga mempengaruhi karena 

setiap pengukuran akan memiliki 

kesalahan dan kesalahan tersebut akan 

merambat pada titik-titik yang lain 

sehingga akan mempengaruhi akurasi 

yang didapat. Kualitas GCP bisa 

dilihat dari Tabel 4.2 dan Tabel 4.3 

terlihat bahwa nilai RMS Kontrol dan 

Maksimum Ground Residual pada 

distribusi 3 GCP memiliki nilai 

planimetrik yang kecil (0,03 m dan 

0,071 m) dibandingkan dengan nilai 

pada distribusi GCP lainnya. 

 

b. Berbeda dengan akurasi vertikal, 

distribusi dengan 3 GCP (0,111 m) 

menunjukan nilai RMSE yang  besar 

dibandingkan dengan 4 GCP (0,101 

m), 5 GCP (0,101 m) perimeter (0,103 

m). Hal ini menunjukan bahwa 

distribusi dengan 3 GCP tidak stabil 

karena pada akurasi horizontal 

memiliki RMSE yang kecil tetapi pada 

akurasi vertikal menunjukan nilai 

RMSE yang besar. Hal tersebut 

dikarenakan 3 GCP secara geometri 

tidak mencakup seluruh area blok, 

sehingga area yang tidak tercakup akan 

memiliki eror yang besar pada sumbu 

Z yang menyebabkan akurasi vertikal 

menjadi lebih buruk, begitu juga 

terhadap distribusi dan konfigursi GCP 

diagonal. 

 

c. Akurasi vertikal terbaik dicapai pada 

distribusi dengan 4 GCP (0,101 m) dan 

5 GCP (0,101 m). Penambahan titik 

kontrol tanah seperti pada distribusi 5 

GCP, perimeter (0,103 m) , dan GCP 

menyilang blok (0,121 m) tidak 

menunjukan peningkatan akurasi 

vertikal. Hal ini sama dengan 

penjelasan poin1 bahwa perubahan 

akurasi dipengaruhi oleh kualitas dari 

GCP. Pada Tabel 4.2 dan Tabel 4.3  

error sumbu Z yang besar akan 

mempengaruhi dari akurasi yang 

dicapai, sebagai contoh distribusi GCP 

menyilang blok pada sumbu Z 

memiliki nilai RMS Kontrol 0,023 m 

dan Maksimum Ground Residual 

0,041 m, pada akurasi vertikal didapat 

0,121 m. 
 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Pada penelitian ini untuk pemetaan 

skala besar distribusi titik kontrol tanah 

yang efektif adalah 4 GCP, dengan 

jumlah titik kontrol tanah yang efektif 

4 GCP, dan konfigurasi yang efektif 4 

GCP. 

 

b. Penambahan titik kontrol tanah pada 

setiap distribusi tidak selalu 

menghasilkan peningkatan akurasi 

triangulasi udara. 
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5.2 Saran 

Berikut saran yang diberikan agar 

penelitian selanjutnya bisa lebih baik : 

a. Menggunakan jenis kamera yang lain 

sebagai perbandingan hasil triangulasi 

udara. 

 

b. Untuk memperluas area kajian, 

mungkin dengan area yang lebih luas 

akan terjadi perubahan yang signifikan 

pada setiap distribusi dan konfigurasi 

GCP. 

 

 

c. Mencari daerah kajian dengan terrain 

yang bervariasi misalkan pegunungan, 

bukit, atau terrain yang datar untuk 

melihat variasi triangulasi udar yang 

dihasilkan. 
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