
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pasal 22 UU No 4 Tahun 2011 mengatur bahwa Badan Informasi Geospasial 

(BIG) bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial 

Dasar (IGD) melalui produk IGD [1]. Salah satu produk dari IGD adalah Peta 

Topografi yang mempunyai nilai informasi yang penting yaitu informasi 

horizontal dan informasi vertikal. Peta Topografi ini sangat penting karena 

kegunaan informasi yang menyatakan informasi kedetailan suatu permukaan 

bumi sehingga dijadikan sebagai acuan peta dasar digunakan pada 

kepentingan analisis geospasial. Informasi penting sebagai kebutuhan peta 

dasar skala besar salah satunya yaitu informasi vertikal, karena informasi 

vertikal berguna untuk analisis dan pengambil keputusan proses perencanaan 

pembangunan wilayah dengan lanskap beragam. [2]. 

Survei pemetaan menggunakan pendekatan metode fotogrametri melalui 

wahana terbang tanpa awak yaitu Unmanned Aerial Vehicle Light Detection 

and Ranging (UAV LiDAR) telah menjadi kecapaian alternatif telah 

memberikan nilai informasi vertikal secara detail pada setiap objek 

dipermukaan [3]. LiDAR sebagian besar diperoleh melalui pemindaian laser 

udara bertujuan untuk mendapatkan data titik awan LiDAR (Point Clouds) 

yang terdistribusi secara merata di atas permukaan bumi [4]. Titik awan 

sampel yang dikumpulkan menunjukkan ketinggian suatu permukaan bumi 

yang terkumpul dari LiDAR sangat akurat dan padat, memungkinkan 

pembuatan Digital Terrain Model (DTM) melalui proses filtering [5].  

Algoritma filtering yang efisien dan efektif adalah hal penting untuk ekstraksi 

data DTM [6] [7]. Banyak algoritma filtering telah dikembangkan untuk 

mengekstraksi titik awan tanah dari data mentah LiDAR. Namun, setiap 

algoritma filtering yang dikembangkan memiliki kelebihan dan kelemahan, 

serta kinerjanya tergantung pada jenis permukaan [6]. Menentukan kelebihan 

dan kelemahannya dari algoritma filtering, perlu untuk mengujinya pada 

beragam lanskap, dan hasilnya harus dianalisis secara visualisasi segi 

geomorfologi dan ketelitian akurasi ketinggian. 

Beberapa penelitian sebelumnya dilakukan perbandingan metode Slope based 

filtering dan algoritma macro terrasolid menggunakan beberapa penyesuaian 

parameter radius sebesar 20 dan slope sebesar 7% dan radius sebesar 10 dan 

slope sebesar 21% secara otomatis dibandingkan terhadap data DTM 

Stereoplotting sebagai acuannya memiliki ketelitian skala 1:1000, hasil 
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menunjukan mendekati DTM Stereoplotting karena hasil yang diperlihatkan 

memiliki nilai hasil perbedaan ± 3 meter [8]. Penelitian perbandingan metode 

dari pembuatan DTM menggunakan metode Slope Based Filtering dan Grid 

Based Filtering menggunakan beberapa penyesuaian parameter radius 

sebesar 10, 30, 45, 60, 75, 90, 105 dan 120 pada daerah padat penduduk dan  

10, 20, 40, 80, 120, 160, 200, dan 240 pada lahan terbuka dengan nilai slope 

1derajat. Mendapatkan nilai selisih dari DTM pembanding yaitu DTM 

Stereoplotting berkisar ± 2 meter [9]. 

Berdasarkan faktor penelitian sebelumnya, pada penelitian ini mengusulkan 

proses pengolahan langsung klasifikasi dan filtering raw data set LiDAR 

menggunakan metode slope based filtering (SBF) dan metode elevation 

threshold with expanding window (ETEW) filtering. Hasil penelitian ini 

berupa data DTM dan dikaji mengenai pola dan tingkat uji akurasi hasil DTM 

UAV LiDAR dengan menghitung nilai ketelitian vertikalnya,  kemudian 

diklasifikasikan ke dalam kelas-kelas ketelitian Peta RBI sesuai dengan 

peraturan terbaru di Badan Informasi Geospasial (BIG) yaitu Peraturan BIG 

No.6 Tahun 2018 mengenai perubahan atas Peraturan kepala BIG No.15 

Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Ketelitian Peta Dasar, dan ketelitian 

geometrik yang dihasilkan [10]. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka muncul pertanyaan 

pada penelitian ini adalah: 

1. Model filtering mana yang lebih baik pada pola dan tingkat akurasi 

dalam mengklasifikasi kelas titik tanah menggunakan metode slope 

based filtering (SBF) dan elevation threshold with expanding window 

(ETEW) Filtering pada area studi terhadap aspek topografi ? 

2. Model filtering mana yang lebih baik dari perbedaan hasil nilai ketelitian 

filtering SBF dan ETEW filtering ? 

 

1.3 Tujuan 

Adapun maksud dan tujuan tugas akhir ini adalah: 

1. Mengetahui metode filtering terbaik pada kelas titik awan tanah antara 

slope based filtering (SBF) dan elevation threshold with expanding 

window (ETEW) filtering dilihat dari geomorfologi dan transect.  

2. Menganalisis perbedaan digital terrain model (DTM) yang dihasilkan 

tidak melalui proses pre-processing dan post-processing (registrasi data 
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LiDAR ke titik kontrol) dari metode filtering SBF dan ETEW filtering 

dilihat nilai hasil root mean square error vertical (RMSEz) dan linear 

error 90% (LE90). 

 

1.4 Ruang Lingkup 

Adapun ruang lingkup tugas akhir ini adalah: 

1. Wilayah penelitian adalah kampus Institut Teknologi Bandung (ITB) 

jatinangor. 

2. Pengolahan data hanya dilakukan proses filtering raw data LiDAR tidak 

melalui proses pre-processing dan post-processing (registrasi data LiDAR 

ke titik kontrol). 

3. Parameter yang digunakan pada filtering slope based filtering (SBF) 

adalah radius dan slope. 

4. Parameter yang digunakan pada filtering elevation threshold with 

expanding window (ETEW) adalah widht and hight, max. dan min. 

elevasi, slope dan loop times. 

5. Penyusunan algoritma pada saat klasifikasi dan filtering menggunakan 

software ALDPAT dan SAGA GIS. 

6. Proses visualisasi data menggunakan perangkat lunak Global Mapper. 

7. Proses pengambilan poligon sampel area vegetasi, bangunan, dan irigasi 

melalui sampel acak. 

8. Parameter yang digunakan pada perbandingan ketelitian DTM adalah data 

ketinggian (ketelitian vertikal) yaitu dengan nilai RMSEz terhadap data 

pembanding berupa ketinggian Ground Control Point (GCP) dan 

Independen Check Point (ICP). 

9. Penelitian ini berpusat pada pengembangan dan penerapan kecerdasan 

algoritma untuk ekstraksi filtering otomatis dari dua jenis metode utama 

yaitu SBF dan ETEW filtering. 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Alur metodologi diilustrasikan pada Gambar 1. 1 dilakukan dalam tugas akhir 

ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu: 

1. Kajian studi literatur mengenai metode dan teori pengolahan data LiDAR. 

2. Pengumpulan data sekunder dari KK. Penginderaan Jauh dan Sains 

Informasi Geografis ITB. 

3. Proses pengolahan melalui proses klasifikasi dengan bantuan perangkat 

lunak SAGA GIS dan ALDPAT untuk mengetahui nilai kelas melalui 

format txt. Isi atribut berupa x, y, z, dan kelas, selanjutnya proses filtering 
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menggunakan metode slope based filtering (SBF) dan elevation threshold 

with expanding window (ETEW) melakukan pekerjaan penghapusan kelas 

bukan tanah (non ground) ke tanah (ground) pada area penelitian. 

4. Ekspor data dari format las. dan gird ke format geotiff berisikan informasi 

x, y, z, dan kelas. 

5. Analisis secara geomorfologi, tahap ini proses visualisasi hasil filtering 

dari metode SBF dan ETEW dengan bantuan perangkat lunak Global 

Mapper untuk area sampel vegetasi, bangunan, dan irigasi. 

6. Perhitungan root mean square error vertical (RMSEz) dan linear error 

90% (LE90), pada tahap ini dilakukan proses perhitungan RMSE vertikal 

dan LE90 untuk melihat keakuratan dari proses filtering. 

7. Tahap terakhir adalah analisis hasil perbandingan data titik awan 

menggunakan model filtering SBF dan ETEW pada area yang 

ditampalkan dengan titik GCP dan ICP sebanyak 26 titik. 

 

Gambar 1. 1 Diagram Alir Metodologi Penelitian 
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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, rumusan masalah, tujuan yang ingin 

dicapai, ruang lingkup pekerjaan, manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan tugas akhir ini. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi bahasan dari berbagai literatur sebagai sumber informasi 

mengenai teori dasar LiDAR, pengetahuan tentang model klasifikasi titik 

awan slope based filtering (SBF) dan elevation threshold with expanding 

window (ETEW), dan teori dasar mengenai uji akurasi. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang tahapan penelitian, alat dan data yang 

digunakan, metodologi pengolahan klasifikasi dan filtering, dan analisis 

perhitungan data. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi menjabarkan hasil dan analisis pengolahan data UAV LiDAR 

hingga menghasilkan hasil klasifikasi dan filtering secara visual digital dan 

informasi data kuantitatif serta berisi analisis terhadap hasil yang diperoleh 

dari penggunaan metode penelitian. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan penutup dan berisi dari kesimpulan dari seluruh penelitian 

dan saran untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

  


