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BAB II 

TEORI DASAR 

 

2.1 LiDAR dan Prinsip Kerja LiDAR 

Penelitian ini menggunakan data dari akuisisi Unmanned Aerial Vehicle Light 

Detection and Ranging (UAV LiDAR). LiDAR adalah suatu sistem 

penginderaan jauh dengan sensor aktif yang mengukur pantulan cahaya untuk 

mencari jangkauan dan jarak dari suatu target [11]. Prinsip LiDAR mirip 

dengan Electronic Distance Measuring Instrument (EDMI) menggunakan 

waktu tempuh atau time of travel (ToT) jarak laser antara pemancar dan 

reflektor ditentukan dimana pulsa atau gelombang kontinu laser ditembakkan 

dari pemancar atau transmitter menuju ke permukaan dan direkam/tangkap 

informasi dipantulkan atau reflektor menuju ke penerima (receiver) [11]. Hal 

ini ditunjukkan dalam Gambar 2. 1. 

 

Gambar 2. 1 Prinsip Pengukuran Rentang menggunakan Laser [11]. 

Tingkat akurasi posisi dan orientasi tinggi yang dihasilkan oleh global 

positioning system (GPS) dan inertia measurement unit (IMU), maka 

pantulan sinar laser dari permukaan tanah dapat dihitung, melalui persamaan 

2.1 [12]. 

R = 
 

 
            (2. 1) 

Keterangan: 

R = jarak antara sensor dengan titik target yang diukur (m) 

c = konstanta kecepatan cahaya (3,108 m/s) 

tl = Travelling Time (ns) 

Posisi pesawat pada masing-masing epoch pengukuran ditentukan oleh 

perbedaan fase GPS kinematik ke satelit. Posisi rotasi dikombinasikan dengan 

nilai roll pesawat, pitch, dan heading yang ditentukan dengan sistem navigasi 

inersia (INS), dan dengan pengukuran jarak jangkauan (ranges) untuk 
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menghasilkan vektor (kombinasi laser ranges, laser scanning angle, posisi, 

GNSS, dan INS/IMU) dari pesawat ke objek permukaan [12]. Ketika vektor-

vektor ini dilengkapi pada pesawat pengukuran, maka menghasilkan 

koordinat titik yang akurat dipermukaan medan, hasil lengkap data orientasi 

eksterior XT, YT, ZT, w, y, k untuk setiap perekaman menggabungkan rentang 

yang diukur, mirror scan angles, GPS positioning, dan informasi orientasi 

IMU pada masing-masing epoch pancaran pulsa laser, dan kemudian 

melakukan transformasi rotasi dan mengubah sistem koordinat lokal pesawat 

ke WGS 84 [13], diilustrasikan pada Gambar 2.2.  

 

Gambar 2. 2 Prinsip LiDAR topografi [11]. 

 

LiDAR dapat menghasilkan kerapatan titik awan 1-9 titik/2, hal ini 

bergantung dari beberapa faktor, di antaranya adalah metode akuisisi (tinggi 

terbang, jenis konfigurasi sensor dan jenis permukaan), sudut pandang sensor 

ke permukaan bumi (field of view) [14]. Pulsa-pulsa sinar laser yang 

dipancarkan oleh perangkat sistem LiDAR sebagian besar dipantulkan 

kembali oleh objek sekitarnya (baik yang terletak tepat di permukaan tanah 

maupun yang terdapat di atasnya/kanopi, vegetasi/pohon, bangunan, menara 

sutet, jembatan, dan lain jenisnya) [14], diilustrasikan pada Gambar 2. 3. 
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Gambar 2. 3 Beberapa Pulsa Laser Pengembalian [11]. 

Gambar 2.3 menjelaskan bahwa pantulan pertama (first retrun) adalah pulsa 

laser (return) yang paling signifikan karena mempresentasikan unsur-unsur 

spasial yang tertinggi di wilayah topografi tersebut. Dalam hal memantulkan 

yang paling signifikan dari pantulan pertama tepat pada di kanopi pohon 

maka titik koordinat dipantulkan dan terhitung. Pantulan pulsa laser 

pengembalian pertama (first return) dan terakhir (last return) seperti yang 

ditunjukkan Gambar 2.3 menghasilkan penentuan ketinggian pohon. Penting 

untuk dicatat bahwa pengembalian terakhir tidak selalu dari tanah (ground). 

Jika pulsa laser mengenai cabang batang yang tebal dalam pancaran pulsa 

laser ke tanah sehingga pantulan pulsa tidak mencapai tanah maka pantulan 

pengembalian terakhir dari cabang batang tersebut menunjukan pancaran 

pulsa laser secara maksimal [15]. Setiap pulsa laser yang dipancarkan dan 

diperjalannya menuju permukaan tanah dapat dibagi ke dalam kelompok-

kelompok dengan jumlah (kelompok) yang sama dengan jumlah returns-nya 

[6]. 

 

2.2 Sistem UAV LiDAR 

Sistem UAV LiDAR yang tipikal diilustrasikan pada Gambar 2. 4 terdiri dari 

Laser Range Finder (LRF), Positioning and Orientation System (POS), 

direalisasikan dengan integrasi Differential Global Positioning System 

(DGPS), Inertial Measurement Unit (IMU) dan unit kontrol [16]. Laser akan 

memantulkan ke permukaan menghasilkan titik awan tiga dimensi setelah 

terintegrasi dengan posisi dan orientasi terhadap sistem koordinat 

acuan/referensi [16]. Sebagian besar sistem LiDAR menggunakan cermin 

pemindaian untuk menghasilkan gelombang pulsa cahaya. Lebar petak 

tergantung pada sudut cermin dari osilasi, ketinggian penerbangan, dan 

kepadatan titik tanah (ground dense point clouds) tergantung pada faktor-



9 

 

faktor seperti kecepatan pesawat, laju osilasi cermin pemindaian, laju pulsa 

laser dan ketinggian terbang [15]. Laser mengukur rentang ke permukaan 

tanah atau objek benda, dan menghasilkan posisi tiga dimensi bila 

dikombinasikan dengan posisi dan orientasi sensor [15]. 

Integrasi komponen alat LiDAR di pesawat memiliki jangkauan masing-

masing. Pada sistem GNSS dari pangkalan (base GNSS) ke jangkauan 

wahana pesawat di sekitarnya dalam jangkauan radius 50 km dalam 

meningkatkan presisi posisi pada suatu lokasi permukaan terpancar pulsa 

LiDAR. Pulsa laser menentukan jarak ke target ditentukan dengan tepat 

mengukur waktu tunda antara emisi pulsa dan deteksi sinyal yang dipantulkan 

[17].  

 

Gambar 2. 4 Sistem Integrasi Komponen UAV LiDAR [13]. 

Berikut ini karakteristik utama dari sistem UAV LiDAR yang khas atau 

spesifik dirangkum dalam Tabel 2.1 [17]. 

Tabel 2. 1 Contoh Spesifikasi Sistem LiDAR [17]. 

No Parameters Min. values Max. values 

1 Laser VLP-16 HDL-32 C 

2 Bobot 3,8 kg 3,9 kg 

3 Jarak Pengukuran 100 m 200 m 

4 Rentang Akurasi Hingga ± 3 cm  Hingga ± 3 cm 

5 Pandangan bidang 

vertikal 

            hingga – 15,  )      -    hingga –     ) 

6 Point yang 

diakuisisi 

 Mode pengambilan 

tunggal: ~ 300.000 

point per detik 

 Mode pengambilan 

ganda: ~ 600.000 point 

 Mode pengambilan 

tunggal: ~ 600.000 

point per detik 

 Mode pengambilan 

ganda: ~ 1.200.000 
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per detik point per detik 

7 Oprasi Tegangan 12 hingga 18 V 10,5 hingga 18 V 

8 Daya konsumsi 13 W 10 W 

9 Saluran 16 32 

 

 

2.3 Data LiDAR 

Hasil file dari akuisisi LiDAR mengeluarkan output berupa file raw titik 

awan dengan format file Las (.Las.) format standarisasi yang didukung oleh 

American Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ASPRS), selain 

itu keluaran dari akuisisi dilengkapi oleh data koordinat saat survei 

didapatkan dari GNSS pesawat ke base GNSS permukaan tanah, 

menghasilkan data tentang pergerakan rotasi (pitch, roll, heading) wahana 

pesawat terbang terhadap sumbu X,Y, dan Z, dan menghasilkan single frame 

foto udara format digital. Data LiDAR berisi informasi mengenai return 

number, koordinat point, arah scan, besar sudut scan, ketinggian terbang, 

waktu GPS, dan jarak sinar laser. Semua titik awan yang dipantulkan oleh 

objek target di permukaan bumi dan kembali lagi ke sensor pada file raw data 

LiDAR dilakukan pengolahan hingga memiliki posisi tiga dimensi dalam 

sistem koordinat kartesius (X, Y, dan Z) [16]. 

Kerapatan titik awan yang tinggi menghasilkan model elevasi permukaan 

yang teliti. Namun, hal tersebut bergantung kembali pada proses pengolahan 

data LiDAR. Pada dasarnya kerapatan data tersebut dipengaruhi oleh 

beberapa hal, yaitu ketinggian terbang, kecepatan terbang, sudut pemindaian 

(scan angle), frekuensi gelombang yang dipancarkan, pola scanning, 

kekuatan pulsa laser, geometri tanah dan reflektifitas dari objek yang 

dipantulkan [11]. Data hasil pengukuran LiDAR berupa kumpulan titik awan 

tersebut harus dikonversikan ke dalam bentuk raster agar dapat melakukan 

pengolahan untuk mendapatkan informasi berdasarkan area studinya. Pada 

proses ini, informasi tiga dimensi dari area studi dikonversi menjadi dua 

dimensi dengan nilai kecerahan pada setiap piksel raster sebagai informasi 

nilai ketinggian. Kemudian titik awan tersebut diolah melalui metode 

rasterisasi yang digunakan untuk melakukan ekstraksi informasi sehingga 

dapat DEM [18]. 

DEM adalah data digital yang merepresentasikan ketinggian geometri 

permukaan tanah dari bentuk permukaan topografi bumi [18]. DEM 

merupakan suatu kumpulan file atau database yang menampung titik-titik dari 

suatu permukaan. Selanjutnya membedakan DEM menjadi dua yaitu Digital 

Terrain Model (DTM) dan Digital Surface Model (DSM) [18] [19]. 
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1. Digital Terrain Model (DTM) 

DTM merupakan model tanah digital yang memuat informasi ketinggian 

permukaan tanah (bare earth surface) tanpa terpengaruh oleh vegetasi dan 

fitur buatan manusia lainnya. DTM disertai fitur-fitur tambahan seperti 

punggungan bukit atau aliran air sungai memberikan representasi 

permukaan topografi yang lebih baik serta mampu memodelkan relief 

lebih nyata. DTM secara umum hampir mendekati DEM yang telah 

mewakili unsur morfologi disekitarnya. 

2. Digital Surface Model (DSM) 

DSM merupakan representasi muka bumi yang memuat informasi 

ketinggian termasuk semua objek yang ada di atas muka bumi seperti 

bangunan, vegetasi dan fitur lainnya. DSM adalah model ketinggian yang 

menampilkan elevasi pada permukaan pertama di tanah. DSM digunakan 

untuk DTM dengan membuang semua fitur dan area pohon secara digital. 

Perbedaan DSM dan DTM dapat dilihat pada Gambar 2.5. 

 

Gambar 2. 5 Representasi model DSM dan DTM [20]. 

 

2.4 Klasifikasi dan Filtering 

Menghasilkan DTM diperlukan data ketinggian tanah (ground) yang 

diperoleh dari data pengamatan LiDAR. Data LiDAR merekam semua fitur 

yang berada di atas permukaan bumi termasuk bangunan dan tumbuhan. 

Untuk itu, perlu dilakukan klasifikasi untuk membedakan antara objek 

bangunan, tanah, vegetasi, serta objek terlampir. Objek-objek tersebut 

dikelompokkan menjadi beberapa kelas yang berbeda. Pengolahan fitur yang 

dilakukan berupa pengklasifikasian terhadap data titik awan tanah dan bukan 

tanah (bangunan dan vegetasi) dilakukan secara otomatis. Sehingga proses 
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untuk menghasilkan DTM perlu menghilangkan fitur vegetasi, bangunan dan 

benda-benda bukan tanah lainnya. [5] 

Titik awan yang diperoleh dari hasil akuisisi dilakukan proses memisahkan 

titik awan hasil data .las LiDAR di permukaan bumi yang bukan merupakan 

objek bukan tanah (objek alam maupun objek buatan manusia) dari terrain 

untuk menghasilkan DTM. Salah satu analisis yang digunakan untuk 

mengetahui suatu titik berada tepat di permukaan tanah atau objek bukan 

tanah pada proses pengaturan nilai algoritma klasifikasi dan filtering melalui 

mengidentifikasi perubahan suatu titik tinggi dengan titik-titik di sekitarnya 

[21]. Meskipun ada banyak jenis algoritma yang memproses dan 

menginterpretasikan data LiDAR berdasarkan semua jenis aplikasi, 

klasifikasi biasanya merupakan langkah pertama dari proses pengolahan 

sehingga mempermudah proses filtering [22]. 

 

2.5 Model Filtering Data Titik Awan (Point Clouds) 

Filtering data titik awan menggunakan data sekunder dari KK. Penginderaan 

Jauh dan Sains Informasi Geografis ITB dilakukan menggunakan perangkat 

lunak SAGA GIS dan ALDPAT. Masing-masing perangkat lunak tersebut 

menggunakan model filtering yang berbeda. Berikut dijelaskan mengenai 

model filtering slope based filtering (SBF) dan elevation threshold with 

expanding window (ETEW) filtering. 

 

2.5.1 Slope Based Filtering (SBF) 

Penyaringan slope based menggunakan basis garis kemiringan 

(gradien)  antara dua titik dalam satu kumpulan data titik awan sebagai 

kriteria untuk mengklasifikasikan titik tanah. 

filtering ini terus dikembangkan melalui asumsi bahwa perbedaan nilai 

ketinggian kemiringan lereng antara sekitarnya diakibatkan oleh 

curamnya lereng pada permukaan karena terdapat perbedaan 

kemiringan lereng yang ditentukan antara bagian atas tanah (ground) 

dan bagaian atas bangunan dan vegetasi (non ground). Hal ini, 

algoritma mengidentifikasi titik awan melalui nilai search radius . 

Pengimplementasian algoritma SBF membutuhkan nilai vektor z terdiri 

dari koordinat x,y, dan z (elevasi), parameter kemiringan permukaan 

(slope) dalam % digunakan sebagai perkiraan menyetel bidang potong 

(cutoff) ke permukaan medan yang kasar atau titik awan memiliki 

ketinggian maksimum, hal ini perlu digunakan modifikasi fungsi filter 

agar sesuai dengan kemiringan keseluruhan di area penelitian. Radius 
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pencarian (search radius) dalam meter parameter ini di definisikan 

sebagai mencari seberapa jauh perbedaan kemiringan lereng dari bidang 

yang akan di identifikasi. Kemudian, interval kepercayaan dapat 

digunakan bergantung pada opsi pengguna, namun sangat penting 

penggunaan parameter ini sebuah titik awan memiliki nilai z diluar 

jangkauan sekitarnya (outlier) dapat dihapus [24]. 

Prosedur konsep SAGA GIS berdasarkan algoritma Slope Based yang 

dilakukan pada tiga langkah seperti ditunjukkan pada Gambar 2.6 

diagram alir. 

 

Gambar 2. 6 Diagram Alir Proses Pengolahan SBF 

Gambar 2. 6 menunjukan proses pengolahan metode SBF yang 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Tahap awal, pengklasifikasian objek-objek kedalam dua kelas, yaitu 

tanah dan bukan tanah berdasarkan analisa manual pada data LiDAR 

wilayah penelitian. Tujuan dari tahap ini yaitu mereduksi kesalahan 

dari fitur-fitur selain tanah yang terkandung dari data titik awan 

seperti bangunan dan vegetasi. Diilustrasikan pada Gambar 2. 7 dalam 
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penerapan implementasi filter titik Pi pada permukaan lengkung 

berbentuk mangkuk kerucut terbalik ditentukan dari nilai parameter 

yang mewakili kemiringan permukaan (gradien) dirancang untuk 

meminimalkan kesalahan. Fungsi filtering sekarang dapat digunakan 

untuk menentukan sekumpulan titik awan yang diklasifikasikan 

sebagai titik awan dasar [11]. 

 

Gambar 2. 7 Bidang Permukaan lengkung  [8]. 

2. Tahap ini, dilakukan filtering menggunakan parameter radius dan 

slope yang berbeda. Secara eksplisit mendefinisikan perbedaan 

ketinggian lereng yang dapat diterima antara dua titik sebagai fungsi 

jarak antara titik-titik di definisikan sebagai ketinggian maksimum 

yang direkomendasikan pada jarak antar titik [11]. 

Menurut teori penentuan parameter permukaan lereng (slope) 

digunakan untuk mengubah fungsi filter (modifikasi) agar sesuai 

dengan kondisi keseluruhan bidang lereng pada gradien pembetuk 

kerucut. Menyesuaikan parameter gradien ini memiliki efek 

memindahkan bidang potong ke atas atau ke bawah. Semakin curam 

gradiennya semakin rendah bidang cutoffnya dan sebaliknya [11]. 

Perlu digaris bawahi dalam contoh yang ditunjukan pada Gambar 2. 7 

dan Gambar 2. 8 ruang lingkup bidang cutoff dibatasi, karena 

permukaan titik lereng cenderung mendatar jika semakin menjauh dari 

titik Pi, sehingga mengurangi keefektifan filter. Maka perlu dilakukan 
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klasifikasi sesuai kondisinya. Jika kondisi pengukuran kemiringan 

landai diilustrasikan pada Gambar 2. 8. 

 

Gambar 2. 8 Bidang cutoff memotong bidang gradien pada 

puncak Pi [8]. 

Apabila kondisi pengukuran kemiringan medan bervariasi, maka 

bidang cutoff disetel ke kemiringan lereng maksimum pada titik pi 

diilustrasikan pada Gambar 2. 7. 

3. Setelah SBF dilakukan, tahap tersebut memisahkan 2 komponen data 

yaitu Bare Earth (nilai yang dianggap sebagai ground) dan Removed 

Objects atau objek-objek selain dataran yang telah terbuang. 

Diimplementasikan titik awan yang dianggap sudah terfilter menjadi 

titik awan tanah pada Gambar 2. 9 kerucut menyapu titik awan 

permukaan saling sejajar atau bersentuhan dengan elevasi permukaan 

kemiringan medan cekung. 

 

Gambar 2. 9 Bidang permukaan dan kerucut sejajar berhasil 

menghapus titik awan [8]. 

Gradien kerucut tidak mengalami perpotongan dengan permukaan 

maka titik awan permukaan pada bidang kemiringan proses 

pengklasifikasi dan filter akan berhasil [24]. 
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Sebaliknya seperti diilustrasikan pada Gambar 2. 10 a kerucut 

memotong permukaan maka pengklasifikasi gagal, seperti hal nya 

pada Gambar 2. 10 b klasifikasi dan filter gagal apabila pada kondisi 

permukaan medan yang landai, karena amplitudo kecil dan frekuensi 

permukaan besar. 

 

Gambar 2. 10 a menunjukan bidang yang saling berpotongan dan 

pada b bidang permukaan landai sehingga proses filtering gagal [8]. 

Tujuan dari tahapan ini adalah untuk mengetahui ketinggian dari data 

tanah yang telah hilang pada tahap filtering dikarenakan terdapat 

unsur bukan tanah diatasnya. 

 

Gambar 2. 11 Pada gambar a titik awan permukaan dikodekan 

dalam elemen struktur, gambar b titik awan dengan 

Kemiringan medan maksimum diklasifikasikan ke fitur kelas 

bukan tanah, gambar c titik awan yang sudah dikelaskan 

sehingga menghasilkan fitur titik awan permukaan tanah [23]. 

Filtering metode SBF ini penting mempertahankan fitur permukaan 

pada melakukan training set pada titik awan tanah, dan untuk setiap 

interval jarak ditentukan perbedaan ketinggian maksimumnya [24]. 

Teknik SBF ini menyaring bentuk kemiringan lereng (gradien) dari data 

Lidar yang dianggap bukan merupakan permukaan atau permukaan 

tanah, karena rumitnya permukaan penggunaan hanya satu batas 

ambang (threshold) kemiringan pada keseluruhan diilustrasikan 

Gambar 2. 11. 

 

 

 

a b 
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2.5.2 Elevation Threshold with Expanding Window (ETEW) 

Penyaringan ETEW menggunakan pendekatan perbedaan ketinggian 

titik awan di suatu daerah digunakan oleh algoritma untuk memisahkan 

titik tanah dan bukan tanah menggunakan elevasi, titik tanah dan bukan 

tanah di identifikasi kesalahan penyimpangan luas pencarian dari titik-

titik sekitarnya lalu secara berulang mengklasifikasinya dan dihapus 

sebagai objek bukan tanah diilustrasikan pada Gambar 2. 12. 

 

Gambar 2. 12 ETEW menghapus titik berdasarkan perbedaan ketinggian 

antara titik lingkungan atau sekitarnya [26]. 

Pengimplemetasian algoritma ETEW membutuhkan nilai koordinat x,y, 

dan z dari semua pengembalian laser diilustrasikan pada Gambar 2. 13  

diagram alir sebagai berikut: 

 

Gambar 2. 13 Diagram Alir Proses Pengolahan ETEW 

Diagram alir Gambar 2.13 menjelaskan prosedur berdasarkan algoritma 

ETEW titik awan ketinggian maksimum dari tanah diakibatkan titik 
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ketinggian bangunan dan vegetasi di area dengan ukuran terbatas. Oleh 

karena itu, perbedaan ketinggian di area tertentu dapat digunakan untuk 

memisahkan pengukuran titik awan tanah dan bukan tanah [25]. 

Prosedur konsep pada diagram alir dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pertama, data titik awan dilakukan proses training data dibagi 

menjadi cell array persegi yaitu parameter widht dan height, 

maksimum dan minimum (z), dan slope. 

a. Parameter widht dan height (ci) digunakan untuk menentukan lebar 

dan tinggi pada ukuran cell pada area topografi, dimana 

penggunaan parameter ini menentukan selisih ketinggian 

tetangganya. Nilai parameter digunakan disesuaikan dengan 

kondisi fisik objek yang memiliki ketinggian dan panjang rata-rata 

dari semua topografi melalui kontrol pengukuran kumpulan titik 

awan diilustrasikan pada Gambar 2. 14. 

 

Gambar 2. 14 Proses kontrol kumpulan titik awan 

melalui selisih ketinggian dari setiap jarak objek [12]. 

Perbedaan ketinggian antara pengukuran titik tanah sekitarnya 

(neighbouring ground) biasanya berbeda dengan perbedaan antara 

tanah dan puncak pohon dan bangunan di area dengan ukuran 

terbatas. Oleh karena itu, perbedaan ketinggian di area tertentu 

dapat digunakan untuk memisahkan pengukuran titik awan tanah 

dan bukan tanah [25]. Terkait ketinggian dengan ukuran cell dapat 

ditentukan oleh h pada persamaan 2.5. 

hi,T = s*ci       (2.5) 
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Dimana nilai ci adalah ukuran cell untuk iterasi ke-i, dan nilai i 

adalah model berulang dimana satu set parameter model dijalankan 

hingga terjadi konvergensi. 

b. Parameter slope satuan % (s) digunakan untuk memberikan faktor 

kemiringan suatu cell dalam menentukan nilai batas ambang pada 

perbedaan ketinggan tetangganya. Nilai slope memberikan 

pengaruh pada cell kisi parameter widht dan height yaitu untuk 

menghubungkan titik awan tetangganya sehingga menjadi sebuah 

elevasi. 

c. Parameter maximum dan minimum pada elevasi (z) dalam satuan 

meter digunakan ketinggian maksimum dan minimum yang 

diperbolehkan untuk semua titik awan permukaan tanah. Nilai ini 

membatas ambangi titik awan berada cell kisi, parameter ini 

memberikan kondisi bahwa “ jika Zi,min > hi,T && Zi,max > hi,T maka 

diklasifikasi sebagai objek bukan tanah” jadi penggunaan nilai ini 

sangat penting pada titik awan tidak terdefinisi (outlier) [12]. 

2. Identifikasi nilai ketinggian perluasan jendela, pencarian diperluas 

terdapat selisih elevasi dari ketinggian maksimal maka titik awan 

dihapus, kecuali ketinggian minimum seperti pada Gambar 2. 15.  

  

Gambar 2. 15 Identifikasi ketinggian maksimum dihapus setiap 

iterasi [25]. 

Jika titik tersebut mengikuti ketentuan iterasi ke i, titik Pi,j pada 

persamaan 2.6. 

Zi,j – Zi,min > hi,T       (2.6) 
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Dimana Zi,j mempresentasikan ketinggian titik j (Pi,j) dalam cell 

untuk iterasi yang berulang, Zi,min adalah ketinggian minimum 

dalam cell, dan hi,T adalah batas ambang ketinggian. 

3. Implementasi sederhana dari algoritma ini ukuran cell (ci) akan 

ditingkatkan dengan sedemikian rupa pada setiap iterasi pada 

persamaan 2.7. 

i =     ….M    ci = 2ci-1   (2.7) 

Dimana M adalah jumlah total iterasi. 

4. Metode filtering ETEW terkadang dapat membuat perubahan 

ketinggian yang tiba-tiba dari pengukuran tanah yang tetap di dekat 

batas cell karena ketinggian minimum berbeda untuk setiap cell. 

Untuk meminimalkan efek ini, susunan cell digeser dengan satu 

ukuran setengah cell dalam arah x dan y (hi,T = s*ci) dan proses 

penyaringan diulang untuk setiap iterasi. Hanya titik yang 

memenuhi ambang cell sebenarnya dan yang bergeser yang dipilih 

di setiap iterasi. Batas ambang konvergensi ketinggian titik j (Pi,j) 

kemudian dinilai dengan nilai parameter iterasi selanjutnya sampai 

tidak ada titik dari iterasi sebelumnya yang dibuang [7]. 

ETEW filtering dapat memfilter titik awan dengan ketinggian 

maksimum dari posisi tanah di dekat batas cell, karena batas ambang 

ketinggian minimum berbeda untuk setiap cell. Biasanya, nilai batas 

ambang ketinggian menyebabkan bangunan dan titik vegetasi diberi 

keterangan sebagai titik tanah dan dengan demikian dimasukkan dalam 

DTM diilustrasikan pada Gambar 2. 16. Situasi ini memungkinkan filter 

untuk menetapkan bangunan dan vegetasi di lingkungan yang kompleks 

kemiringannya dengan ketinggian yang beragam terfiltering [25]. 

 

Gambar 2. 16 Titik awan tanah minimum dari total iterasi [25] 
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2.6 Koreksi Penilaian Kesalahan 

Penilaian kesalahan, dalam penelitian ini terdapat tiga jenis kesalahan 

dihitung menurut persamaan mengacu pada laporan ISPRS perbandingan 

filter pada persamaan 2.8, persamaan 2.9, dan persamaan 2.10 [6].  

Kesalahan I = 
 

 
         (2.8) 

kesalahan II = 
 

 
        (2.9) 

Jumlah Kesalahan =  
     

     
      (2.10) 

Dengan a adalah jumlah titik awan tanah yang salah di klasifikasi sebagai 

bukan tanah, b adalah jumlah titik awan bukan tanah yang salah diklasifikasi 

sebagai titik tanah, dan c dan d adalah jumlah total titik awan tanah dan bukan 

tanah setiap masing-masing percobaan.  

Tiga jenis kesalahan tersebut adalah kesalahan tipe I, kesalahan tipe II, dan 

kesalahan total. Secara teknis kesalahan tipe I direpresentasikan sebagai 

jumlah kesalahan titik awan tanah salah diklasifikasi sebagai titik awan bukan 

tanah, sedangkan kesalahan tipe II menunjukan berapa banyak titik awan 

bukan tanah salah diklasifikasikan sebagai permukaan tanah, dan total 

kesalahan adalah persentase dari semua titik awan yang salah 

diklasifikasikan. Tiga jenis kesalahan tersebut digunakan untuk mengukur 

dan menganalisis kinerja filtering secara efektif. 

 

2.7 Akurasi Digital Terrain Model (DTM) 

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 

2014 tentang pedoman teknis ketelitian peta dasar, ada dua parameter untuk 

menentukan akurasi dari pembuatan peta yaitu akurasi horizontal beserta 

akurasi vertikal [26]. Akurasi horizontal didapatkan dari perhitungan 

ketelitian geometrik horizontal yang didefinisikan sebagai radius lingkaran 

yang menunjukkan bahwa 90% kesalahan atau perbedaan posisi horizontal 

objek radius di peta dengan posisi yang dianggap sebenarnya tidak lebih besar 

dari tersebut yang dinamakan perhitungan circular error 90% (CE90). 

Sedangkan untuk mendapatkan akurasi vertikal didapatkan dari perhitungan 

ketelitian geometrik vertikal (ketinggian) yang didefinisikan sebagai nilai 

jarak yang menunjukkan bahwa 90% kesalahan atau perbedaan nilai 

ketinggian objek di peta dengan nilai ketinggian sebenarnya tidak lebih besar 

daripada nilai jarak tersebut yang dinamakan perhitungan linear error 90% 

(LE90) [26]. 
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Nilai CE90 dan LE90 diperoleh dengan rumus yang mengacu kepada standar 

US NMAS (United States National Map Accuracy Standards) pada 

persamaan 2. 11 dan persamaan 2. 12 [29]. 

CE9  =     7  * RMSEγ      (2. 11) 

LE90 = 1,6499 * RMSEz       (2. 12) 

Keterangan: 

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

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

Penelitian ini lebih menitik beratkan pada ketelitian vertikal LE90 yang 

dimana LiDAR sudah tidak diragukan lagi ketelitian vertikalnya. Untuk 

mengetahui kelas ketelitian nilai vertikal LiDAR dilakukan proses root mean 

square error (RMSE) pada posisi vertikal dapat dilihat pada Tabel 2. 2. 

RMSE adalah akar kuadrat dari rata-rata perbedaan data yang dikuadratkan 

antara nilai koordinat dataset dan nilai koordinat dari hasil survei independen 

dengan ketelitian yang lebih tinggi untuk titik-titik identik. Maka rumus 

RMSE vertikal dapat dinyatakan sebagai berikut [27]. 

RMSEz = 
 

N

N

i ji zz 


1

2

      (2. 13) 

Keterangan: 

RMSEz: root mean square error pada posisi z (vertikal) 

Zi: koordinat Z (tinggi) yang memiliki akurasi yang lebih tinggi (sebenarnya) 

Zj: koordinat Z (tinggi) dari DTM hasil proses filtering  

N: Jumlah titik 

 

Tabel 2. 2 Ketelitian Geometrik Peta RBI [28]. 

  


