
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

 Manusia dalam kehidupan sangat membutuhkan lahan, yang digunakan untuk  

pemukiman  beserta  sarananya juga untuk menopang kelangsungan hidup manusia. 

Pertumbuhan penduduk Indonesia tergolong tinggi setiap tahun mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan. Keterbatasan lahan yang tidak bertambah 

maupun berkurang menimbulkan ketimpangan antara luas lahan dengan kebutuhan 

lahan yang sangat beragam. Jatinangor merupakan suatu kawasan yang terletak 

dibagian Bandung, Jawa Barat, yang kini  menjadi  pusat  pendidikan salah satunya 

Institut Teknologi Bandung [1]. 

 Teknologi LiDAR telah lama digunakan untuk pemetaan khususnya pemetaan 

terrain atau elevasi. Pemetaan dengan teknologi LiDAR yang berkembang saat ini 

tidak hanya dilakukan dengan menggunakan wahana pesawat udara biasa saja, namun 

telah merambah ke wahana pesawat tanpa awak atau Unmanned Aerial Vehicle 

(UAV). LiDAR merupakan teknologi pemetaan yang memiliki kelebihan dalam 

efektifitas dan tingkat akurasi, dimana hal ini ditunjukkan dari proses akuisisi dan 

ketelitian yang dihasilkan. Untuk mengukur kehandalan teknologi LiDAR yang 

digunakan pada pesawat UAV maka dilakukan penelitian dengan membandingkan 

tingkat pemanfaatan dan ketelitian hasil akuisisi LiDAR menggunakan wahana UAV 

dan pesawat biasa [2].  

 Untuk melakukan pemetaan topografi dengan UAV dapat menggunakan 

beberapa metode, salah satunya dengan foto udara kamera atau dengan teknologi 

LiDAR. Kedua metode ini paling sering digunakan untuk pemetaan topografi yang 

cakupan luas sehingga tidak perlu membutuhkan banyak tenaga untuk pengukuran 

terestrisnya. LiDAR memiliki kelebihan daripada melakukan pemetaan topografi 



dengan menggunakan metode kamera optis. Berikut beberapa kelebihan LiDAR 

dibandingkan dengan foto Udara kamera dalam melakukan pemetaan topografi [3].  

a) Lidar memiliki sumber energi sendiri berbeda dengan kamera yang 

mengandalkan cahaya matahari. 

b) Lidar mampu terbang dengan kondisi yang berkabut berbeda dengan kamera 

yang harus terhindar kabut. 

c) Dapat mengidentifikasi pohon dengan lebih baik daripada point cloud hasil 

kamera. 

d) Distorsi lebih kecil daripada menggunakan kamera. 

e) Data merupakan XYZ sedangkan untuk kamera masih berupa foto yang harus 

di georefrensi terlebih dahulu. 

f) Akurasi kontur lebih baik daripada menggunakan kamera optis. 

 Lokasi penelitian di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa 

Barat. Studi ini mencoba untuk mengklasifikasikan tutupan lahan dengan 

menggunakan data Light Detection and Ranging (LIDAR) yang diperoleh. LiDAR 

memberikan informasi topografi tiga dimensi yang akurat melalui data point cloud 

resolusi tinggi. Kemampuannya untuk mensurvei ketinggian objek dan lokasi 

referensi geografis secara akurat membuatnya berguna untuk pemetaan. Data LiDAR 

semakin populer dan sekarang secara intensif digunakan di sejumlah aplikasi dan 

disiplin keilmuan [4]. Survei LiDAR juga mencakup data penting tambahan seperti 

intensitas, beberapa jumlah pengembalian dan parameter lainnya.  

1.2  Rumusan Masalah 

 Adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana proses dalam mengidentifikasi tutupan lahan dengan data 

LiDAR ? 

2. Seberapa akurat klasifikasi dengan metode Object Based Image 

Analysis (OBIA) ? 



 

1.3  Tujuan Penelitian 
 Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasi klasifikasi tutupan lahan dengan menggunakan data 

LiDAR berbasis Object Based Image Analysis (OBIA). 

2. Menganalisis keakuratan hasil klasifikasi tutupan lahan dengan 

metode OBIA. 

 

1.4  Ruang Lingkup Penelitian 
 Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah dengan melakukan 

pengolahan data LiDAR yang sudah tergeorefrensi ke sistem Universal 

Transverse Mercator (UTM). Data tersebut diperoleh dari Kelompok Keahlian 

Inderaja dan Sains Informasi Geografis, Institut Teknologi Bandung. 

 Metode pengolahan data LiDAR yaitu menggunakan Object-based image 

analysis (OBIA). Didalam proses pengolahan data dilakukan beberapa tahapan 

seperti pengolahan data LiDAR di LAStools hingga proses klasifikasi OBIA di 

software eCognition. Proses identifikasi berdasarkan daerah bervegetasi dan 

daerah tidak bervegetasi. 

 Setelah didapatkan hasil dari pengolahan data tersebut, dilakukan dua analisis 

dalam penelitian ini. Analisis pertama merupakan hasil dari klasifikasi OBIA. 

Analisis yang kedua merupakan keakuratan operasi yang disajikan serta 

dilakukan penarikan kesimpulan 

 

 

 

 

 

 



1.5  Metodologi  Penelitian 
  Tahapan yang dilakukan dalam mencapai tujuan penulisan pada 

penelitian ini terbagi menjadi 4 tahapan, yaitu : 

1. Tahap Persiapan 

 Pada tahap ini, penulis melakukan studi literatur jurnal yang 

berkaitan dengan teknologi LiDAR, proses pengambilan data LiDAR 

serta pengolahan data LiDAR.  

2. Tahap Pengolahan 

 Pengolahan data dilakukan pada tanggal 30 Juni – 31 Juli 

2020, pada tahap pengolahan data ini dilakukan turunan data LiDAR 

menggunakan Lastools. Data Elevasi dinormalisasikan menggunakan 

Lasground dan Lasheight. Elevation, Intensity, RGB dihasilkan 

menggunakan Lasgrid melalui penggunaan beberapa filter. Fitur Slope 

dari data juga diekstraksi menggunakan Blast2dem. Dari fitur tersebut 

dilakukan operasi segmentasi secara contrast split segmentation dan 

multi resolution segmentation. Selanjutnya melakukan klasifikasi 

dengan menggunakan nearest neighbor classification. Hasil klasifikasi 

diuji dengan uji akurasi untuk mendapatkan persentase akurasi. 

3. Tahap Analisa 

 Dalam tahapan ini, sudah terdapat hasil pengolahan data 

berupa hasil klasifikasi tutupan lahan  serta analisa uji keakuratan dari 

metode OBIA. 

4. Tahap Kesimpulan 

 Tahapan ini merupakan proses akhir dari penelitian ini, dalam 

tahapan ini penulis melakukan penarikan kesimpulan dari hasil 

penelitian yang sudah dilakukan. 



   

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir 

 

1.6  Sistematika Penulisan 

 Adapun sistematika penulisan tugas akhir ini dibagi dalam lima bab, yang 

secara rinci sebagai berikut : 

 BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini, dijelaskan latar belakang, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, 

metodologi penelitian, serta sistematika penulisan tugas akhir. 

 BAB II TINJAUAN PUSATAKA 



 Bab ini berisi bahan mengenai teori dasar tutupan lahan dan penggunaan 

lahan, drone, kamera foto udara, LiDAR, OBIA, Segmentasi, Uji Akurasi serta 

Digital Elevation Model (DEM). 

 BAB III METODE PELAKSANAAN 

 Bab ini menjelaskan tentang tahapan-tahapan penelitian, perencanaan 

diantaranya : lokasi penelitian dan data, serta pengolahan data. 

 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini berisi hasil pengolahan data LiDAR hingga hasil dari klasifikasi serta 

berisi analisis terhadap hasil yang diperoleh. 

 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini merupakan penutup dan berisi kesimpulan dari seluruh penelitian dan 

saran. 

 


