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ABSTRAK 

 

 

Perbangunan bangunan baru maupun perubahan terhadap bangunan yang telah ada 

tentu saja harus memiliki izin yang dikenal sebagai izin mendirikan bangunan (IMB). Fakta di 

lapangan banyak ketidaksesuaian yang terjadi antara teknis bangunan di lapangan dan IMB 

yang dimiliki sehingga diperlukan suatu informasi geografis yang dapat digunakan untuk 

melakukan pemantauan perubahan teknis bangunan terhadap IMB-nya. Selama ini informasi 

geografis berupa peta yang digunakan pemantauan tersebut hanya berupa tampilan 2D, dimana 

peta 2D ini hanya dapat memberikan informasi perubahan IMB dalam arah horizontal saja, 

sementara itu terjadinya perubahan vertikal tidak dapat diketahui. Seiring perkembangan era 

digital seperti sekarang ini, di lingkungan pemetaan dikenal adanya 3D geodatabase, dan 

dengan memanfaatkan 3D geodatabase ini pemantauan dalam arah vertikal dan horizontal 

diharapkan dapat dilakukan secara bersamaan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan random sampling data 

untuk membentuk 3D geodatabase yang berbasiskan fotogrametri digital dan dibentuk dalam 

LOD 2, kemudian akan dilakukan proses monitoring/komparasi teknis bangunan-bangunan 

yang sudah berdiri di lapangan dengan data IMB yang telah dimiliki/dikeluarkan sebelumnya 

dalam suasana 3D (penglihatan stereoskopis). Hasilnya ditemukan 26% bangunan tidak sesuai 

dan 74% bangunan memiliki kesesuaian antara teknis bangunan dengan IMB yang dimiliki. 

Kata kunci: SIG, 3D geodatabase, IMB, LOD 

 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Peraturan daerah (Perda) sudah 

tentu menjadi dasar pemerintah daerah 

setempat untuk mengeluarkan izin untuk 

membangun bangunan baru ataupun 

memantau perubahan terhadap bangunan 

yang telah ada yang di kenal sebagai Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB). Fakta di 

lapangan, pelaksanaan pendirian bangunan 

masih banyak yang menyalahi IMB atau 

dengan kata lain tidak memenuhi 

persyaratan teknis berdasarkan IMB yang 

telah dikeluarkan. Seiring berjalannya 

waktu, kenyataan di lapangan ini antara lain 

dapat berupa perluasan serta perubahan  

bentuk bangunan, perubahan tinggi 

bangunan yang umumnya terkait dengan 

perubahan jumlah lantai. Sesuai kondisi 



dan kenyataan di lapangan seperti 

dijelaskan di atas, diperlukan suatu 

informasi geospasial yang memuat 

informasi bangunan dengan segala 

karakteritik utamanya dalam batasan IMB 

yang akan dipakai untuk melakukan proses 

pemantauan kepatuhan atas IMB. Informasi 

geospasial yang diperlukan dapat diperoleh 

antara lain dari peta skala besar karena 

resolusinya dapat menjangkau hingga ke 

tiap unit kapling bangunan. Selama ini peta 

yang digunakan untuk pemantauan tersebut 

hanya berupa tampilan 2D, dimana peta 2D 

ini hanya dapat memberikan informasi 

perubahan IMB dalam arah horizontal saja, 

sementara itu terjadinya perubahan vertikal 

tidak dapat diketahui. Seiring 

perkembangan era digital seperti sekarang 

ini, di lingkungan pemetaan dikenal adanya 

3D geodatabase, dan dengan 

memanfaatkan 3D geodatabase ini 

pemantauan dalam arah vertikal dan 

horizontal diharapkan dapat dilakukan 

secara bersamaan. 

Sehubungan dengan masalah di atas 

dalam penelitian Tugas Akhir (TA) ini 

dicoba membangun 3D geodatabase yang 

berbasiskan fotogrametri digital untuk 

membantu menyelesaikan permasalahan 

pemantauan IMB. Menggunakan bantuan 

3D geodatabase,  dilakukan proses 

monitoring/komparasi teknis bangunan-

bangunan yang sudah berdiri di lapangan 

dengan data IMB yang telah 

dimiliki/dikeluarkan sebelumnya dalam 

suasana 3D (penglihatan stereoskopis) dan 

juga dengan bantuan sistem 3D 

geodatabase ini akan dicari ada tidaknya 

perubahan terhadap IMB berdasarkan 

analisis keruangan secara 3D. Harapannya, 

sistem 3D yang sudah terbentuk akan dapat 

membantu mempercepat proses 

pengambilan keputusan misalnya berupa 

sanksi atau denda karena ketidaksesuaian 

dengan IMB yang telah dikeluarkan oleh 

pemerintah Kota Bandung sebagai pihak 

pemberi izin.  

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Penelitian dalam tugas akhir ini 

ditujukan untuk:  

1. Membuat geodatabase 3D 

bangunan dari data foto udara dan 

data atribut pendukung yang 

bersumber dari data IMB. 

2. Komparasi teknis bangunan 

berdasarkan geodatabase 3D yang 

telah dibentuk terhadap data IMB 

yang telah dimiliki suatu bangunan 

yang telah terbangun. 

 



BAB II DASAR TEORI 

2.1 Fotogrametri 

Salah satu teknik pengumpulan data 

objek/unsur 3D di lapangan (real world) 

dapat dilakukan antara lain dengan 

menggunakan teknik fotogrametri. Teknik 

ini mengandalkan foto udara digital sebagai 

sumber data utamanya. Foto udara hasil 

pemotretan menyediakan suatu alternatif 

dalam penyediaan informasi 3D yang akan 

digunakan dalam penentuan nilai tinggi 

suatu objek topografi misalnya bangunan. 

Kualitas informasi yang dihasilkan sangat 

tergantung dari kualitas citra sumber data 

tersebut. Secara umum jenis-jenis sistem 

fotogrametri dapat dilihat pada Gambar 2.1.        

                                              

            
(a)                                          (b) 

Gambar 2.1. (a) Sistem fotogrametri konvensional. Sumber: Santoso (2004); (b) Sistem 

fotogrametri digital. Sumber: Hakim (2016) 

 

2.2 3D Geographic Information System 

(3D GIS) 

  Model 3D GIS (3D GIS) dapat 

diartikan sebagai representasi digital dari 

permukaan (terrain) dan obyek yang 

terdapat di wilayah tertentu [8]. Data 

geospasial 3D bangunan dan infrastruktur 

di suatu wilayah dapat dikategorikan 

menjadi tiga bagian yaitu data geospasial 

yang terdapat di atas permukaan bumi, di 

permukaan bumi dan di bawah permukaan 

bumi [15].  

 Dalam bidang geoinformasi 

representasi data geospasial terdiri atas data 

dua dimensi (2D) dan data tiga dimensi 

(3D). Aplikasi data 2D saat ini lebih banyak 

digunakan dibandingkan data 3D. Hal 

tersebut disebabkan oleh karena kesulitan 

dalam membentuk struktur data 3D 

khususnya pada proses topologi data 3D 

[7]. Struktur data 3D terdiri dari unsur 



X,Y,Z [7] yang mengacu pada masing-

masing sumbu koordinat rectangular. 

Struktur data 3D tersebut menyatakan 

posisi dari obyek diatas permukaan bumi. 

Obyek yang terdapat di atas permukaan 

bumi terdiri atas obyek yang bentuknya 

teratur (regular) dan obyek yang bentuknya 

tidak teratur (irregular). Obyek yang 

bentuknya teratur seperti halnya obyek 

buatan (man-made objects) sepertinya 

halnya bangunan gedung, sedangkan obyek 

yang memiliki bentuk tidak teratur biasanya 

merupakan obyek alami seperti halnya 

permukaan topografi. Kedua bentuk obyek 

tersebut direpresentasikan dalam struktur 

data 3D dalam dua kelas yaitu surface 

based dan volume based [12]. Data surface 

based merupakan merupakan representasi 

data primitif sedangkan volume based 

merupakan representasi data yang 

menyatakan informasi isi dari obyek. 

Dalam 3D GIS model, struktur data 3D 

surface based digunakan untuk menyatakan 

permukaan dimana obyek berada biasanya 

menggunakan model TIN atau Grid. 

Struktur data 3D volume based digunakan 

untuk merepresentasikan bentuk obyek 

bangunan dan infrastruktur. Bentuk 

struktur yang digunakan diantaranya adalah 

3D TIN atau Octree.   

 Secara umum tingkatan detail dari 

representasi 3D GIS Model dapat 

dikategorikan sebagai berikut [6]:  

 

1. Levels of detail 0 (LOD0):      2. Levels of detail 1 (LOD1) : 

 

3. Levels of detail 2 (LOD2) :    4.  Levels of detail 3 (LOD3) : 

 

 



5. Levels of detail 4 (LOD4) : 

 
Gambar 2.2. Level detail dari objek 3D GIS 

Sumber: Gröger (2008) 

 

 

Tingkat detail LOD0 menampilkan 

bentuk permukaan digital dimana obyek 3D 

terletak. Tingkat detail untuk LOD1 

menampilkan obyek gedung dan 

infrastruktur yang terdapat dipermukaan 

atau diatas permukaan. Posisi planimetris 

dari obyek dinyatakan oleh bentuk 

sederhana 2D sedangkan bentuk 3D 

ditentukan dari nilai tinggi gedung. 

Keseluruhan permukaan dari obyek (facet) 

ditampilkan datar. Tingkat detail untuk 

LOD2 sama seperti halnya LOD1 

perbedaanya terletak pada bentuk sisi atap 

dari bangunan yang tidak rata tetapi 

memiliki bentuk geometrik sesuai dengan 

aslinya. Tingkat detail LOD3 menampilkan 

obyek lebih detail dimana setiap sisi dari 

obyek ditampilkan menurut bentuk aslinya. 

Pada beberapa kasus bentuk dari 

permukaan sisi obyek diperoleh dari foto 

udara (pictometry) atau foto oblique dan 

dapat diperoleh juga dari teknik pemetaan 

cepat. Tingkat detail LOD4 menampilkan 

bagian dalam dari bangunan atau 

infrastruktur. Data bagian dalam dari obyek 

tersebut dapat diperoleh dari teknik 

terestrial lidar. 

 

2.3 Izin Mendirikan Bangunan (IMB)  

Izin Mendirikan Bangunan atau 

biasa dikenal dengan IMB adalah perizinan 

yang diberikan oleh kepala daerah kepada 

pemilik bangunan untuk membangun baru, 

mengubah, memperluas, mengurangi, 

dan/atau merawat bangunan sesuai dengan 

persyaratan administratif dan persyaratan 

teknis yang berlaku. IMB merupakan salah 

satu produk hukum untuk mewujudkan 

tatanan tertentu sehingga tercipta 

ketertiban, keamanan, keselamatan, 

kenyamanan, sekaligus kepastian hukum.. 

IMB tersebut melegalkan suatu bangunan 

yang direncanakan sesuai dengan tata ruang 

yang telah ditentukan dan rencana 

konstruksi bangunan tersebut juga dapat di 

pertanggungjawabkan dengan maksud 

untuk kepentingan bersama. Sehingga jelas 

bahwa IMB itu penting. Selain hal tersebut 

memiliki bangunan yang telah ber-IMB 

juga memiliki kelebihan dibandingan 

 



dengan bangunan yang tidak ber-IMB, 

yakni [9]:  

1. Bangunan memiliki nilai jual yang tinggi  

2. Jaminan kredit bank  

3. Peningkatan status tanah  

4. Informasi peruntukan dan rencana jalan  

 

2.4 Dasar Hukum Penerbitan IMB 

Bangunan gedung merupakan buah 

karya manusia yang dibuat untuk 

menunjang kebutuhan hidup manusia. Pada 

dasarnya setiap orang, badan atau institusi 

bebas untuk membangun bangunan gedung 

sesuai dengan kebutuhan, ketersediaan 

dana, bentuk dan konstruksi. Hanya saja 

mengingat mungkin saja pembangunan 

suatu gedung dapat mengganggu orang lain 

maupun mungkin membahayakan 

kepentingan umum, tentunya pembangunan 

bangunan gedung harus diatur dan diawasi 

oleh pemerintah  maka dari itu diperlukan 

suatu aturan hukum yang dapat mengatur 

agar bangunan gedung dapat dibangun 

secara benar. Pengaturan mengenai 

bangunan gedung di Indonesia telah diatur 

dalam dasar hukum yang kuat yakni dalam 

bentuk undang-undang yang memiliki 

aturan pelaksanaan berupa peraturan 

pemerintah. Undang-undang yang 

dimaksud adalah Undang-Undang No. 28 

Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, 

dimana sebagai aturan pelaksanaannya, 

pemerintah telah menerbitkan Peraturan 

Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

No. 28 Tahun 2002 tentang bangunan 

gedung, persyaratan bangunan gedung, 

penyelenggaraan bangunan gedung, 

termasuk hak dan kewajiban pemilik dan 

pengguna bangunan gedung pada setiap 

tahap penyelenggaraan bangunan gedung, 

ketentuan tentang peran masyarakat dan 

pembinaan oleh pemerintah, sanksi, 

ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. 

Keseluruhan maksud dan tujuan pengaturan 

tersebut dilandasi oleh asas kemanfaatan, 

keselamatan, keseimbangan dan keserasian 

bangunan gedung dengan lingkungannya, 

bagi kepentingan masyarakat yang 

berprikemanusiaan dan berkeadilan. 

Persyaratan administratif 

penyelenggaraan bangunan gedung harus 

memenuhi ketentuan sebagai berikut:  

a. Setiap bangunan gedung harus 

memenuhi persyaratan administratif yang 

meliputi:  

1) status hak atas tanah, dan/ izin 

pemanfaatan dan pemegang hak 

atas tanah; 

2) status kepemilikan bangunan 

gedung;  

3) izin mendirikan bangunan gedung; 

dan 

4) sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  



b. Setiap orang/badan hukum dapat 

memiliki bangunan gedung atau bagian 

bangunan gedung,  

c. Pemerintah daerah wajib mendata 

bangunan gedung untuk keperluan tertib 

pembangunan dan pemanfaatan;  

d. Ketentuan mengenai izin mendirikan 

bangunan gedung, kepemilikan dan 

pendataan bangunan gedung sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) diatur 

lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.  

Sedangkan ketentuan mengenai kewajiban 

setiap orang/badan yang hendak 

mendirikan bangunan harus memiliki izin 

mendirikan bangunan adalah berdasarkan 

Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI 

No. 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 

Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung 

[9]. 

 

BAB III PEMBENTUKAN 3D 

GEODATABASE UNTUK IMB 

Metodologi penelitian secara detail dapat 

dilihat pada gambar 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Diagram alir pembentukan 3D geodatabase 
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3.1 Data yang Digunakan 

Data yang digunakan dalam penelitian 

ini diperoleh dari Dinas Penataan Ruang 

(Distaru) Kota Bandung. Data geospasial 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data hasil plotting stereo foto udara (data 

geospasial 3D) tahun 2016 dan data raster 

DTM Kota Bandung hasil pengolahan foto 

udara tahun 2016. Sebagai informasi, dalam 

proses pengambilan foto udara Kota 

Bandung menggunakan +/- 150 GCP. 

Sedangkan data non geospasial yaitu 

berupa tabel yang berisi keterangan IMB 

bangunan Kota Bandung dari tahun 2012-

2016 (5 tahun). Dalam analisis data, akan 

diambil sampel sebanyak 8-10 data 

bangunan dalam masing-masing tahun 

tersebut dimana dalam pengambilan sampel 

tersebut menggunakan metode random 

sampling / sampel acak. 

 

3.2 Pengolahan Data 

Pengolahan data dalam penelitian ini 

dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu pra-

pengolahan, pengolahan, dan pengolahan 

akhir. Adapun rincian dalam setiap bagian 

tersebut akan dijelaskan di bawah ini: 

 

Pra-pengolahan 

Pada bagian pra-pengolahan ini terdiri 

dari 2 bagian yang akan dijelaskan 

secara rinci di bawah ini. 

a. Kontrol kualitas 

Pada bagian ini foto udara hasil 

pemotretan dengan wahana pesawat 

harus memenuhi kaidah yang sudah 

ditentukan agar dapat menghasilkan 

peta topografi sesuai dengan ketelitian 

yang dibutuhkan. Pemotretan dilakukan 

sesuai dengan perencanaan pemotretan. 

Dalam pemotretan untuk keperluan data 

dalam tugas akhir ini digunakan 

sebanyak +/- 150 GCP. Dari hasil 

pemotretan diperoleh foto udara dari 

daerah yang akan dipetakan. Foto udara 

yang dihasilkan dapat dapat diketahui 

baik tidaknya dari kualitas ketajaman 

dan kesempurnaan overlap dan 

sidelapnya. Pertampalan minimal ke 

muka (overlap) antar foto yang 

berurutan adalah 60% dengan toleransi 

5%. Sedangkan pertampalan minimal 

ke samping (sidelap) pada jalur terbang 

yang berdampingan adalah 30% dengan 

toleransi 5%. Hal tersebut bertujuan 

untuk mengembangkan foto menjadi 

produk tiga dimensi, sehingga 

diperlukan informasi ketinggian yang 

diperoleh dari proses stereoskopis dari 

pasangan foto yang overlap. Bagian 

overlap dari mozaik foto-foto ini akan 

menghasilkan pandangan stereoskopis 

atau tiga dimensi. 

Selain itu, hal lain yang harus 

dikontrol adalah hasil pemotretan udara 



yang dapat diterima adalah apabila 

tutupan awan kurang dari 10% dan 

obyek yang tertutup awan bukan 

merupakan bangunan atau transportasi. 

Selanjutnya, waktu pelaksanaan 

pemotretan juga harus dilakukan 

dengan menyesuaikan ketinggian 

matahari. Pemotretan tidak boleh 

dilakukan pada saat posisi matahari 

terlalu rendah yang akan 

mengakibatkan bayangan obyek 

menjadi terlalu panjang atau posisi 

matahari terlalu tinggi yang akan 

mengakibatkan pantulan sinar matahari 

(sunspot) di foto udara dan bayangan 

pesawat yang muncul di setiap foto 

udara.  

Hal terakhir yang harus 

diperhatikan adalah heading, crab dan 

tilt yang mengacu pada orientasi 

pesawat pada saat terbang yang 

disebabkan oleh pengaruh angin. Pada 

foto udara, pengaruh ini akan muncul 

pada parameter orientasi yaitu Omega, 

Phi, Kappa yang direkam langsung oleh 

IMU. Nilai masing – masing parameter 

orientasi Omega, Phi, Kappa tidak 

boleh melebihi 3° yang mengacu pada 

nilai EO hasil pengukuran IMU.   

 

b. Restitusi foto 

Foto udara yang telah melewati 

proses kontrol kualitas perlu diolah lagi 

sedemikian rupa karena geometri foto 

udara yang tidak selalu berada pada 

kondisi tegak sempurna. Hal ini 

disebabkan karena beberapa faktor 

seperti: 

• Pergerakan wahana yang 

menyebabkan variasi tinggi 

terbang dan variasi bentuk objek 

karena guncangan yang 

mungkin terjadi pada wahana. 

• Relief displacement, biasa 

terjadi pada objek-objek yang 

memiliki ketinggian seperti 

gedung, menara, tiang listrik 

dan lain sebagainya. 

• Distorsi, yaitu pergeseran posisi 

foto yang tergantung pada 

perspektif foto tersebut. 

Foto udara memiliki proyeksi 

sentral (proyektif), dimana garis-garis 

proyeksi dari objek ke bidang proyeksi 

melewati satu titik pusat proyeksi. Hal 

ini menyebabkan skala yang tidak 

beragam dan geometri objek yang teliti 

berada di sekitar pusat poyeksi. Untuk 

menyeragamkan skala foto tersebut 

diperlukan proses restitusi foto udara. 

Restitusi foto udara merupakan proses 

pengembalian posisi foto udara ke 

posisi pada saat pemotretan 

menggunakan orientasi dalam, relatif 



maupun absolut. Proses ini 

membutuhkan titik kontrol yang 

diketahui koordinatnya yang terletak 

disekitar lokasi. Titik kontrol ini 

diperoleh dari proses pengukuran di 

lapangan (biasanya menggunakan 

teknologi GPS/GNSS) dan proses 

triangulasi udara. 

 

Pengolahan 

Dibagian ini, setelah didapatkan 

foto udara yang telah melewati proses 

pra-pengolahan, maka dilakukan proses 

pembentukan model stereo yang 

bertujuan untuk melakukan proses 

plotting stereo atau digitasi 3D atap 

bangunan. Di bagian ini, proses 

dilakukan dengan menggunakan 

software stereoplotting digital seperti 

summit evolution dan alat bantu 

kacamata 3D dan mouse khusus untuk 

melakukan stereoplotting seperti pada 

gambar 3.3.  

 

                     

Gambar 3.2. Kacamata dan mouse khusus untuk stereoplotting 3D 
Sumber: Dokumentasi Pribadi (2017) 

 

Stereoplotting merupakan 

metode pengumpulan data untuk 

mempereroleh data vektor yang 

memiliki nilai ketinggian dengan 

cara digitasi titik pada foto stereo. 

Pembentukkan model dilakukan 

dengan menggunakan dua buah foto 

stereo. Secara umum plotting dapat 

dilakukan dengan dua cara yaitu, 

plotting interaktif dan plotting 

otomatis. Plotting interaktif 

merupakan proses plotting yang 

dilakukan dengan cara menentukan 

sendiri titik-titik obyek yang akan 

dilakukan digitasi pada ruang tiga 

dimensi. Posisi titik dapat 

ditentukan dengan mengatur posisi 

x,y kursor plotter serta ketinggian 

dari kursor plotter seperti pada 

gambar 3.4. 



        

Gambar 3.3. Proses stereoplotting 3D atap bangunan 
Sumber: Dokumentasi Pribadi (2017) 

 

Setelah proses dilakukan, 

maka hasil digitasi 3D atap 

bangunan dengan ketinggian nya 

masing -masing berdasarkan jarak 

ke pusat model dapat terlihat seperti 

pada gambar 3.5. 

 

 

Gambar 3.4. Hasil stereopotting atap bangunan 
Sumber: Hasil pengolahan menggunakan software Arcscene (2017) 

Pengolahan akhir 

Pada bagian ini, hasil 

stereoplotting atap yang telah 

didapatkan dari proses sebelumnya 

akan diolah dengan data pendukung 

lain seperti data DTM untuk 

membentuk model 3D bangunan 

yang akan digunakan untuk analisis 

IMB dalam penelitian ini. Langkah 

pengerjaan nya adalah sebagai 

berikut: 

● Setting Data Raster 

DTM  

Data raster DTM 

yang telah disiapkan 



dilakukan pengaturan 

base height-nya menjadi 

“floating on a custom 

surface” sehingga 

DTM-nya menjadi dasar 

atau alas untuk 

berdirinya sebuah 

bangunan.  

 

● Extraksi dinding 

bangunan 

Lalu dilakukan 

proses extrude atau 

ekstraksi dinding 

bangunan berdasarkan 

ketinggian atap 

bangunan yang telah 

dimiliki. Proses nya 

dapat dilihat sebagai 

berikut: 

 

1. Mencari centroid x 

dan y dan 

menampilkannya 

Setelah 

dilakukan input data 

shp atap bangunan, 

maka dicari centroid 

x dan y dari tiap 

bangunan yang 

bertujuan untuk 

mengetahui  

posisi koordinat dari 

tiap bangunan. 

Caranya dengan 

menggunakan menu 

calculate geometry 

pada database tabel 

shp atap. Lalu 

setelah didapatkan 

centroid x dan y dari 

masing-masing atap 

bangunan, maka 

centroid tersebut 

akan ditampilkan 

dengan 

menggunakan menu 

display XY data. 

Maka hasilnya akan 

terlihat pada gambar 

3.9. 

 



 

Gambar 3.5. Hasil display centroid XY 
Sumber: Hasil pengolahan menggunakan software Arcscene (2017) 

 

2. Mencari nilai tinggi 

(Z) bangunan 

berdasarkan elipsoid 

WGS 1984 

Kemudian 

akan dicari 

ketinggian maksimal 

masing-masing 

bangunan yang 

berpusat ke elipsoid 

WGS 1984, yang 

diukur dari atap 

hingga pusat 

elipsoid WGS 1984. 

Caranya dengan 

menggunakan menu 

calculate geometry. 

 

3. Mencari nilai raster 

melalui extract value 

to points 

Lalu akan 

dicari juga nilai 

jarak antara DTM ke 

elipsoid WGS 1984. 

Caranya dengan 

menggunakan menu 

extract value to 

points. Untuk 

menampilkan 

hasilnya pada 

database, 

menggunakan menu 

join & relates seperti 

hingga muncul field 

baru bernama 

rastervalue. 



 

4. Mencari tinggi 

bangunan dengan 

mengurangi nilai 

ketinggian bangunan 

terhadap elipsoid (Z) 

dengan selisih jarak 

antara DTM ke 

elipsoid  WGS 1984 

(rastervalue) 

Untuk 

mendapatkan 

ketinggian dinding 

bangunan, maka 

akan dicari dengan 

cara mengurangi 

nilai ketinggian 

bangunan terhadap 

elipsoid WGS 1984 

(Z) dengan 

rastervalue atau 

selisih jarak antara 

DTM dan elipsoid 

WGS 1984 yang 

nilainya telah 

didapatkan dari 

proses sebelumnya. 

Caranya dengan 

membuat field baru 

di database dan 

mengurangkannya 

dengan menu field 

calculator. 

 

5. Extraksi dinding 

bangunan 

berdasarkan 

ketinggian masing-

masing bangunan 

terhadap DTM 

Setelah nilai 

ketinggian dinding 

dari masing-masing 

bangunan 

didapatkan, maka 

tinggal melakukan 

extraksi dinding 

bangunan nya 

berdasarkan 

ketinggian tersebut 

dengan 

menggunakan menu 

extrusion pada layer 

properties. Hasil 

extrution akan 

terlihat seperti pada 

gambar 3.15. 

 



 

 

 

                Gambar 3.6. Hasil extrusion dinding bangunan terhadap DTM 
           Sumber: Hasil pengolahan menggunakan software Arcscene (2017) 

 

• Multipatch 

Multipatch 

merupakan sekumpulan 

polyline atau polygon 

yang tergabung menjadi 

satu, seperti di grouping. 

Dalam hal ini, bertujuan 

untuk menyatukan 

bagian-bagian poligon 

maupun polyline dalam 

satu objek bangunan 

yang memiliki banyak 

polygon dan polyline 

sehingga menjadi satu 

kesatuan utuh (1 poligon  

utuh). Adapun prosesnya 

menggunakan tools 

Open 3D to Features, 

kemudian input layer 

yang sudah diextrude. 

Lalu buat multipacth nya 

berdasarkan ID grup 

yang dimiliki masing- 

masing polygon dan 

polyline 

 

Setelah melalui proses 

multipatch, poligon-

poligon yang memiliki 

atribut objek yang sama 

sudah terkelompok 

menjadi satu bangunan 

utuh 

 

• Input Data atribut 

Setelah terbentuk 

model 3D bangunan nya, 



 

 

maka selanjutnya 

memasukkan data atribut 

IMB yang masih berupa 

file tabel .xls ke dalam 

atribut masing-masing 

poligon nya. Hal ini 

dilakukan berdasarkan 

koordinat lokasi masing-

masing bangunan yang 

terdapat IMB nya. 

Hasilnya database 

atribut bangunannya 

telah berisi informasi 

masing-masing 

bangunan sesuai 

lokasinya. 

 

3.3 Hasil akhir 

Setelah dilakukan proses yang 

panjang, akhirnya didapatkan suatu model 

3D bangunan yang siap untuk dianalis 

kesesuaian IMB terhadap model tersebut. 

Model 3D bangunan ini telah berdiri diatas 

DTM atau memiliki referensi ketinggian 

berdasarkan DTM. Adapun visual hasil 

akhir yang didapatkan dapat dilihat pada 

gambar 3.19. dan 3.20. serta tampilan 

atribut suatu bangunan dapat dilihat pada 

gambar 3.21. 

 

 

 

Gambar 3.7. Pandangan luas model 3D bangunan Kecamatan Coblong 
Sumber: Hasil pengolahan menggunakan software Arcscene (2017) 



 

 

 

Gambar 3.8. Birdview model 3D bangunan yang berdiri di atas permukaan DTM 
Sumber: Hasil pengolahan menggunakan software Arcscene (2017) 

 

  

(a)                                                        (b) 

Gambar 3.9. (a) Tampilan data attribut sebuah bangunan yang dilakukan survey ke 

lapangan; (b) Tampilan atribut sebuah bangunan yang tidak dilakukan survey  
Sumber: Hasil pengolahan menggunakan software Arcscene (2017) 

 

BAB IV ANALISIS 

 

4.1 Analisis Dasar 

Data-data IMB maupun model 3D 

yang terbentuk belum tentu tidak ada 

masalah di dalamnya. Problem tersebut 

ditemukan sebelum dilakukan analisis 

lanjutan terhadap model gabungan 3D dan 

data atribut IMB. Problem-problem yang 

ditemukan akan dibahas lebih lanjut pada 

bagian dibawah.  

Problem data IMB 

Pada data IMB yang didapatkan 

penulis dari dinas tata ruang kota bandung, 



 

 

yaitu data IMB dari tahun 2012 sampai 

2016 memiliki perbedaan yang jauh. Pada 

data IMB tahun 2012-2015, dikarenakan 

sistem pencatatan data masih bersifat 

manual (tidak online) maka dalam data 

tersebut tidak memiliki koordinat posisi 

bangunan. Tetapi hanya memiliki alamat 

dari tempat bangunan tersebut berada, 

dimulai dari jalan, nomor rumah, rt/rw, 

kelurahan, dan kecamatan. Sehingga harus 

dilakukan pencarian posisi alamat secara 

manual ataupun menggunakan bantuan 

internet (mesin pencarian). Alamat-alamat 

tersebut pun belum tentu lengkap seluruh 

nya seperti yang ditemukan di bawah ini 

yang mengakibatkan tidak dapat digunakan 

nya data bangunan tersebut. 

 

 

Gambar 4.1. Alamat yang tidak lengkap pada data IMB 
Sumber: Hasil pengolahan menggunakan software Microsoft Excel (2017) 

 

Selain itu, ada juga alamat yang 

lengkap tetapi tidak ditemukan di lapangan. 

Hal tersebut juga mengurangi efektifitas 

penggunaan data tersebut nantinya. 

Sementara itu untuk data tahun 2016, 

karena sistem pencatatan data sudah 

menerapkan sistem online, maka dalam 

data tersebut sudah terdapat koordinat 

posisi bangunan beserta alamat lengkap 

dimana bangunan tersebut berada yang 

mempermudah dalam proses 

penggabungan data IMB ke dalam model 

3D. 

Problem model 3D 

Dalam model 3D yang terbentuk 

juga memiliki problem tersendiri. Dalam 

membentuk model 3D dari digitasi model 

stereo fotogrametri, tidak semua bangunan 

dapat didigitasi ketinggian atapnya. Hal itu 

dikarenakan banyak bangunan-bangunan 

yang posisinya berhimpitan satu bangunan 

dengan bangunan yang lain (tidak ada 

pemisah bangunan) terutama di daerah 

padat penduduk seperti di daerah 

kecamatan coblong ini yang pada dasarnya 

berada di wilayah pendidikan, sehingga 

banyak tumbuh daerah pemukiman padat 

bagi mahasiswa (indekost). Sehingga untuk 

bangunan yang tidak dapat didigitasi 

atapnya, hanya dibuat berupa LOD 1 

(diwakili titik) pada bangunan nya. Selain 

itu, bangunan yang tidak dapat terlihat dari 

atas (foto udara) karena tertutup 

pohon/vegetasi juga tidak dapat didigitasi 

ketinggian atapnya. 

 



 

 

 
Gambar 4.2. Bangunan LOD 1 yang diwakili titik (warna hijau) 

Sumber: Hasil pengolahan menggunakan software Arcscene (2017) 

 

Setelah dilakukan penyaringan 

kelengkapan data berdasarkan problem-

problem diatas, maka hasilnya didapatkan 

jumlah data IMB bangunan yang dapat 

digunakan untuk analisis lanjutan pada 

tabel 4.1. 

Tabel 4.1. Jumlah data IMB bangunan 

yang dapat digunakan untuk analisis 

lanjutan 

No Tahun Jumlah data 

1 2012 43 

2 2013 63 

3 2014 48 

4 2015 28 

5 2016 17 

4.2 Analisis Lanjutan 

Setelah dilakukan penyaringan dan 

penggabungan antara model 3D bangunan 

dan data IMB nya, maka akan dilakukan 

analisis perbandingan/kesesuaian antara 

model 3D yang terbentuk dengan data IMB 

yang dimiliki. Parameter-parameter yang 

dibandingkan yaitu ada 2 parameter: 

ketinggian bangunan (jumlah lantai) dan 

peruntukan bangunan nya. Untuk 

ketinggian bangunan pada model 3D 

penulis menetapkan aturan yaitu untuk 1 

lantai bangunan, memiliki tinggi 5 meter. 

Sehingga nanti dapat diperkirakan jumlah 

lantainya dari ketinggian model bangunan 

tersebut.  

Selain perbandingan data IMB 

dengan model 3D yang dibentuk, untuk 



 

 

memperkuat hasil nya, dilakukan survey 

lapangan untuk beberapa bangunan per 

tahunnya. Setiap tahunnya pada data IMB 

diambil sampel 10 bangunan untuk 

dilakukan survey langsung ke lapangan. 

Sehingga diharapkan hasil yang didapatkan 

akan semakin kuat dengan membandingkan 

data IMB yang tersedia terhadap model 3D 

bangunan yang dibentuk dan survey 

lapangan nya. Berikut salah satu hasil 

survey lapangan yang dilakukan dan contoh 

model yang dibandingkan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabel 4.2. Rekap hasil perbandingan IMB bangunan dengan model 3D dan survey langsung untuk data tahun 2012 

Tahun 
No. 

Urut 

No. 

Izin 

Alamat 

Persil 

Nama 

Izin 
Luas Kelurahan Kecamatan Keg. Usaha/Peruntukan Keterangan 

Hasil 

Perbandingan 

2012 3 99 

Jalan 

Cihampelas 

No.250-

252 RT.08 

RW.04 

IMB 345 Cipaganti Coblong 

RUMAH TINGGAL DAN 

KANTORMendirikan 

Bangunan Kantor LT.II + 

Mezzanine 

Disurvey 

TIDAK SESUAI 

(peruntukan 

bangunan masih 

kosong/ belum 

ditempati) 

2012 29 927 

Jalan 

Cihampelas 

No. 240 

RT.07 

RW.04 

IMB 210 Cipaganti Coblong 

GUEST 

HOUSEMemperbaiki dan 

memperluas sebagian 

membongkar Bangunan 

Rumah Tinggal menjadi 

Guest House LT.III + 

Basement SIMB Lama No. 

503.648.1/SI-13866-

DPB/94 tanggal 11-07-

1994 

Disurvey SESUAI 

2012 69 2143 

Jalan Ir.H. 

Juanda 

No.298 

IMB 151 Dago Coblong 

RUMAH TINGGAL DAN 

KANTORMendirikan 

Bangunan Rumah Tinggal 

dan Kantor LT.II 

Disurvey SESUAI 



 

 

 

RT.02 

RW.07 

2012 75 2328 

Jalan 

Cipaganti 

No.90 

RT.05 

RW.07 

IMB 1141 Cipaganti Coblong 

RUMAH TINGGAL 

Mendirikan Bangunan 

Rumah Tinggal LT.II - 

LT.I 

Disurvey 

TIDAK SESUAI 

(bangunan 

sebenarnya 

hanya 1 lantai) 

2012 89 2675 

Dederuk 

No.23 

RT.04 

RW.08 

IMB 237 Sadang Serang Coblong 

RUMAH 

TINGGALMendirikan 

Bangunan Rumah Tinggal 

LT.II + Mezzanine 

Disurvey SESUAI 

2012 91 2796 

Jalan 

Cihampelas 

No.147 

RT.05  

RW.07 

IMB 935 Cipaganti Coblong 

HOTELMendirikan 

Bangunan Hotel LT.IV + 

Basement & Mezzanine 

Disurvey 

TIDAK SESUAI 

(bangunan 

sebenarnya 7 

lantai) 

2012 124 3968 

Dederuk 

No.26 

RT.04 

RW.08 

IMB 315 Sadang Serang Coblong 

RUMAH 

TINGGALMendirikan 

Bangunan Rumah Tinggal 

LT.I - LT.II 

Disurvey 

TIDAK SESUAI 

(bangunan 

sebenarnya 

hanya 1 lantai) 

2012 127 4038 
Jalan Ir. H. 

Juanda No. 
IMB 380 Lebak Siliwangi Coblong 

KANTORMemperbaiki 

dan memperluas Bangunan 

Kantor LT.II SIMB Lama 

Disurvey 

TIDAK SESUAI 

(bangunan 

sebenarnya 3 



 

 

 

119 RT.01 

RW.03 

No. 648.1/1633-DPB 

tanggal 12-11-1985 

lantai & 

peruntukan 

masih 

kosong/belum 

ditempati) 

2012 140 4572 

Jalan Ir.H. 

Juanda 

No.311 

RT.08 

RW.09 

IMB 2660 Dago Coblong 

HOTELMemperbaiki dan 

memperluas Bangunan 

Hotel LT.IV SIMB Lama 

No. 503.643.4/SI-3309-

DISBANG/06 tanggal 06-

12-2006 

Disurvey SESUAI 

2012 146 4748 

Jalan 

Tengku 

Angkasa 

No.23 

RT.01 

RW.09 

IMB 602 Lebakgede Coblong 

RUMAH 

TINGGALMemperbaiki 

dan memperluas sebagian 

membongkar Bangunan 

Rumah Tinggal LT.I - 

LT.II SIMB Lama No. 

3316/60 tanggal 10-12-

2012 

Disurvey 

TIDAK SESUAI 

(bangunan 

sebenarnya 

hanya 1 lantai) 

 



 

 

Gambar 4.3. Contoh salah satu tampilan model sesuai pada data tahun 2012 
Sumber: Hasil pengolahan menggunakan software Arcscene (2017) 

 

 

Gambar 4.4. Contoh salah satu tampilan model yang tidak sesuai pada data tahun 2012  
Sumber: Hasil pengolahan menggunakan software Arcscene (2017) 

 

Gambar 4.3 dan 4.4 sebelah kiri, 

objek berwarna hijau merupakan  3D 

bangunan yang terbentuk dari hasil 

pengolahan data. Sementara itu,  pada 

gambar 4.3 dan 4.4 sebelah kanan nya 

merupakan data teknis bangunan serta foto 

hasil survey langsung ke lokasi. Bagian-

bagian yang diberi panah menunjukkan 

bentuk bagian sudut-sudut tertentu yang 

sama antara model 3D dan foto bangunan 

sebenarnya sehingga dapat diidentifikasi 

dengan jelas bahwa 3D bangunan yang 

terbentuk merupakan gambaran yang 

mendekati sama dengan aslinya.

Berdasarkan analisis yang telah 

dilakukan, dapat dicatat bahwa sistem 

pencatatan data IMB yang digunakan dalam 

analisis memiliki 2 jenis, yaitu online dan 



 

 

 

tidak online. Sistem tidak online / manual 

berarti pencatatan data masih bersifat 

manual yaitu mengandalkan alamat 

lengkap bangunan. Sementara itu, sistem 

online berarti sistem pencatatan data sudah 

bersifat online atau mengandalkan 

koordinat bangunan sehingga lokasi 

bangunan lebih akurat. Data IMB bangunan 

yang dicatat pada tahun 2012 s.d. 2015 

masih menerapkan sistem manual, namun 

pada tahun 2016 sudah menerapkan sistem 

online.  Berdasarkan hasil analisis lanjutan 

di atas dapat dilihat bahwa dari 50 data 

bangunan, dimana diambil 40 sampel di 

tahun 2012 sampai 2015 dan 10 sampel di 

tahun 2016 dengan metode random 

sampling yang kemudian dicek dari model 

3D-nya dan dilakukan survey ke lapangan 

untuk validasi keakuratan yang lebih baik 

ditemukan 17 bangunan yang tidak sesuai 

data IMB nya. Ketidaksesuaian tersebut 

dilihat dari 2 parameter yaitu 

ketinggian/jumlah lantai bangunan tersebut 

dan peruntukan/penggunaan bangunan nya. 

Hal tersebut memiliki pengaruh besar dari 

sistem pencatatan yang telah dijelaskan 

diatas. Tahun 2012-2014 karena masih 

menerapkan sistem manual yang 

mengandalkan alamat maka sistem 

pencarian terhadap bangunan sulit 

dilakukan, dikarenakan adanya alamat 

bangunan yang tidak lengkap ataupun 

alamat yang lengkap tetapi tidak ditemui di 

lapangan (fiktif) dan juga tidak adanya 

nama pemilik bangunan yang tercantum 

menyulitkan dalam pencarian bangunan, 

sementara di tahun 2016 sudah menerapkan 

sistem online yaitu dengan adanya 

pencatatan koordinat bangunan sangat 

membantu dalam pencarian bangunan di 

lapangan. Hal tersebut juga dibantu dengan 

adanya alamat dan nama pemilik bangunan, 

sangat membantu pencarian lokasi 

bangunan secara tepat dan akurat di 

lapangan. Pemerintah daerah, khususnya 

dinas tata ruang yang terkait sudah 

seharusnya memperbaiki sistem ini dari 

waktu ke waktu, sehingga diharapkan 

dengan sistem pencatatan yang lebih baik 

akan membantu pula untuk mempermudah 

pengecekan terhadap perubahan bangunan 

tersebut dalam berbagai parameter seperti 

ketinggian bangunan, luas bangunan, 

peruntukan bangunan, dan penggunaan 

bangunan di masa mendatang sehingga 

pemantauan terhadap kesesuaian teknis 

bangunan terhadap IMB nya dapat semakin 

mudah dilakukan serta penerapan sanksi 

maupun denda terhadap pemilik bangunan 

yang tidak sesuai tersebut dapat 

dilaksanakan dengan cepat dan tepat. 

 

 



 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Pada bagian akhir skripsi ini, 

penulis akan memaparkan beberapa 

kesimpulan yang dapat diambil pada 

temuan hasil penelitian sebagai berikut :  

1. Telah terbentuk 3D geodatabase 

bangunan dari data foto udara dan data 

atribut pendukung yang bersumber dari 

data IMB 

2. Telah dilakukan komparasi teknis 

bangunan berdasarkan 3D geodatabase 

yang telah dibentuk terhadap data IMB 

yang telah dimiliki suatu bangunan yang 

telah terbangun dengan hasil yaitu dari 

50 data dari tahun 2012 sampai 2016 

yang dilakukan pengujian data IMB 

bangunan nya terhadap model 3D dan 

survey lapangan, ditemukan 17 data atau 

sebanyak 26% tidak sesuai IMB-nya. 

Sedangkan sisanya sebanyak 74% 

memiliki kesesuaian dengan IMB.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan dari pengkajian hasil 

penelitian ini maka penulis bermaksud 

memberikan saran yang mudah-mudahan 

dapat bermanfaat bagi lembaga terkait 

maupun bagi masyarakat, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Bagi pihak lembaga terkait 

Seperti yang sudah dijelaskan 

diawal untuk pihak lembaga yang terkait 

terutama yang mengurusi bidang IMB ini 

penulis menyarankan agar segera 

melakukan proses pendataan yang baik dan 

juga pengecekan secara sistematis untuk 

mengurasi adanya ketidaksesuaian IMB 

dengan bangunan di lapangan. Hal ini tentu 

akan mengurangi kerugian pemerintah 

setempat yang dapat berdampak pada 

pengurangan pendapatan pajak, 

mengganggu rancangan teknis tata ruang 

dan banyak hal lain yang dapat berdampak 

bagi pemerintah setempat. Selain itu perlu 

juga dibuat aturan tegas agar masyarakat 

yang acuh terhadap hal ini menjadi lebih 

peduli dan berpartisipasi aktif. 

2. Bagi masyarakat 

Adapun beberapa saran yang perlu 

diperhatikan bagi masyarakat adalah segera 

memperbaharui IMB anda ketika dilakukan 

pengubahan, renovasi, pengurangan, dsb 

pada bangunan anda. Hal tersebut akan 

berguna bagi anda sendiri di masa 

mendatang karena apabila contohnya suatu 

saat pemerintah akan membangun fasilitas 

umum di daerah bangunan anda dan 

bangunan anda terkena dampak dan harus 

digusur, apabila anda memiliki IMB, anda 

berhak menerima ganti rugi sesuai yang 

telah ditetapkan. Apabila anda tidak 



 

 

 

memiliki IMB, maka bukan tidak mungkin 

bangunan anda dianggap ilegal dan tidak 

akan menerima ganti rugi/ kompensasi 

akibat hal tersebut.  
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