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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Data dan Alat 

Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu raw data Las.LiDAR dan titik 

marking merupakan data sekunder diperoleh dari akuisisi data LiDAR 

menggunakan sensor LiDAR yang dipasang pada wahana UAV LiDAR 

diakuisisi oleh KK. Penginderaan Jauh dan Sains Informasi Geografis ITB. 

Pemindaian menggunakan UAV LiDAR dilakukan pada seluruh area ITB 

kampus Jatinangor. Hasil pemindaian menggunakan UAV LiDAR berupa 

titik awan yang berformat file .las dan menghasilkan 15 project titik awan. 

Adapun peralatan untuk mendukung pengolahan pada pengerjaan tugas akhir 

ini terbagi dalam perangkat keras dan perangkat lunak. 

a. Pada perangkat keras digunakan 1 set laptop Acer Nitro Ryzen 5. 

b. Perangkat lunak yang digunakan berupa: 

1. Lastools digunakan untuk mengkonversi data format file. 

2. ALPAD digunakan untuk proses filtering metode elevation threshold 

with expanding window (ETEW). 

3. SAGA GIS digunakan untuk proses filtering metode slope based 

filtering (SBF). 

4. Global Mapper v.19 digunakan untuk proses visualisasi hasil filtering. 

5. Alat penyusun perhitungan dan pengetik data dan laporan. 

 

3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian berada di dalam kawasan Institut Teknologi Bandung 

kampus Jatinangor yang beralamatkan jalan Letnan Jend. Purn. Dr. (HC) 

Mashudi No.1, sayang, Kecamatan Jatinangor, kabupaten Sumedang, Jawa 

Barat dengan luas wilayah ± 47 hektar. Lokasi ini dipilih karena memiliki 

karakteristik yang dinamis dan tutupan lahan bervariasi. Lokasi penelitian 

dapat diilustrasikan pada Gambar 3. 1. 
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Gambar 3. 1 Lokasi Penelitian 

 

3.3 Pengolahan Data LiDAR 

Pengolahan data LiDAR melalui pengolahan klasifikasi raw data LiDAR 

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

expanding window (ETEW) filtering. Proses visual hasil klasifikasi titik tanah 

otomatis dengan software Global Mapper dan proses filtering data LiDAR 

menggunakan model filter SBF dengan bantuan software SAGA GIS, dan 

ETEW filtering dengan bantuan software ALPAT. Selanjutnya pada 

pembuatan permukaan dilakukan dengan metode linear yaitu triangulated 

irregular network (TIN) dan non-linear yaitu spline interpolation, 

diilustasikan pada Gambar 3. 2. 
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Gambar 3. 2 Diagram Alir Metodelogi Penelitian 

   

3.3.1 Normalisasi Data LiDAR 

Tujuan pemotongan ini untuk mempercepat proses pengolahan 

titik awan, maka titik awan tersebut dipotong sesuai untuk 

meningkatkan proses pengolahan, data LiDAR terbagi menjadi 

file F1A. F1B, F1C, F2A, F2B, F2C, F3A, F3B, F3C, F4A, F4B, 

F4C, F5A, F5B, dan F5C. Data .las telah dipotong untuk 

mengurangi ukuran pengolahan. File format yang mendukung 

pengolahan SBF dan ETEW. Hal ini format .las file dikonversi ke 
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grid berisikan informasi format data x, y, z, intensitas, klasifikasi, 

dan RGB. 

 

3.3.2 Slope Based Filtering (SBF) 

Proses filtering dan pembentukan DTM LiDAR dengan SBF pada 

Gambar 3. 3, dilakukan pemotongan sampel area menjadi area 

yang lebih kecil. Hal ini disebabkan kemampuan software yang 

digunakan yaitu SAGA GIS dan minimnya kapasitas penyimpanan 

dari hardware tidak mampu membaca titik awan LiDAR yang 

memiliki jumlah yang banyak, sehingga dilakukan pemotongan 

area menjadi area yang lebih kecil. 

 

Gambar 3. 3 Metode Proses Pengolahan SBF 

Proses pada Gambar 3.3 ini terdiri dari tiga tahap yaitu resampling, 

filtering dengan alat modul slope based, dan gridding / 

interpolation. Parameter yang diperlukan dalam proses filtering 

menggunakan slope based antara lain search radius, slope, 

Confidence interval, dan threshold. Nilai threshold yang digunakan 

pada penelitian ini adalah 1. 

Proses filtering titik awan sebanyak 15 project UAV LiDAR 

dilakukan pengelompokan melalui pengujian untuk melihat cara 

kerja parameter dari metode SBF dan ETEW. Pengujian parameter 
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dilakukan secara berkelompok. Pada SBF melalui parameter 

pengujian search radius, slope, dan confidence interval. Dapat 

dilihat pada Tabel 3. 1. 

Tabel 3. 1 Percobaan SBF 

Percobaan 

Ke-  
Slope 

(%)  

Search 

radius 

(m)  

Confidence 

interval  

1.  10 5  On  
2.  20 35  On 
3.  25 70  On 
4.  30  90  On 
5.  35 100  On  

 

Penggunaan nilai parameter search radius dan slope beragam 

dikarenakan disuatu lokasi menunjukan bentuk permukaan lanskap 

beragam yang terdapat vegetasi padat, bangunan tinggi, permukaan 

curam, dan permukaan landai. Nilai parameter pada Tabel 3. 1 

mengacu pada pada penelitian sebelumnya dijelaskan pada latar 

belakang. 

 

3.3.3 Elevation Threshold with Expanding Window (ETEW) Filtering 

Proses filtering dilakukan menggunakan perangkat lunak 

ALDPAT. Pada tahap ini, filtering adalah diperlukan untuk 

mendapatkan hanya data dasar. Kelas-kelas lain dihapus dalam 

proses penyaringan, cukup dengan memilih fitur parameter slope 

untuk menepis kemiringan bangunan dengan luas dan tinggi dari 

posisi tanah ke ketinggian maksimum, data titik awan yang 

melebihi batas ambang akan di filter, proses ini berulang-ulang 

hingga waktu pengolahan pada parameter berhenti (Loop times). 

Sedangkan pada ETEW diuji melalui parameter slope, loop times, 

widht, dan height. Nilai parameter dari metode, dan nilai parameter 

metode ETEW dapat dilihat pada Tabel 3. 2. 

Tabel 3. 2 Percobaan ETEW 

Percobaan 

Ke-  
Slope 

(%)  
Loop 

Times  Width (m)  Height(m)  

1  1  13  2  2  
2  0.5  10  5  10  
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3  0.5  10  5  5  
4  0.5  15  1  1  
5  0.5  25  1  1  

 

Penggunaan nilai parameter loop times dan slope beragam 

dikarenakan disuatu lokasi menunjukan bentuk permukaan lanskap 

beragam yang terdapat vegetasi padat, bangunan tinggi, permukaan 

curam, dan permukaan landai. Nilai parameter pada Tabel 3. 2 

mengacu pada pada penelitian sebelumnya dijelaskan pada latar 

belakang. 

 

3.3.4 Pembuatan Permukaan 

1. Triangulated Irregular Network (TIN) 

Pembuatan permukaan dilakukan dengan metode Triangulated 

Irregular Network disebut juga sebagai TIN dilakukan dalam 

perangkat lunak Global Mapper menggunakan fitur Create 

Elevation Grid. Dalam proses pembuatan permukaan tersebut 

dilakukan melalui hasil filtering dari masing-masing metode 

yang menghasilkan titik awan tanah untuk membentuk 

pembuatan permukaan. Titik awan mempunyai nilai x, y, z, dan 

c. Selanjutnya dilakukan proses pembentukan permukaan 

dengan menghubungkan antar titik berdekatan (neighbors) 

sehingga membentuk segitiga sembarang saling berhimpitan. 

Segitiga tersebut dasar digunakan permukaan terdapat 

informasi kemiringan, ketinggian, dan nilai posisi. Hal ini area 

wilayah yang mengalami kosong titik awan tetapi berhimpitan 

dengan titik awan sebelahnya mengalami proses 

memperkirakan ketinggian di area tersebut. Diilustrasikan 

pembentukan permukaan triangulated irregular network pada 

Gambar 3. 4. 

 

Gambar 3. 4 Proses Pembentukan Permukaan TIN 
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2. Spline Interpolation 

Metode Spline merupakan metode yang mengestimasi nilai grid 

ketinggian rendah dan tinggi pada bidang kelengkungan 

permukaan pada data set pengolahan pada fungsi matematika di 

SAGA GIS. 

Metode Spline ini menghasilkan nilai cukup baik pada 

interpolasi ketinggian permukaan yang telah difilter. Spline 

interpolation memiliki kelemahan ketika titik awan 

tetangganya memiliki perbedaan nilai elevasi yang tinggi, 

karena metode Spline interpolation menggunakan perhitungan 

kemiringan yang berubah berdasarkan jarak untuk 

mengestimasikan bentuk dari permukaan medan [28]. 

 

3.3.5 Penyusunan dan Perhitungan Data 

Raw data UAV-LiDAR dilakukan proses penyusunan data 

ketinggian (z) dari kelas titik awan tanah (ground point clouds) dan 

hasil pengolahan filtering model SBF dan ETEW dari area 

topografi. Data ketinggian dari titik awan tersebut di ekspor ke file 

format .csv dapat dilihat pada lampiran. 

Setelah dilakukan penyusunan dilakukan proses perhitungan untuk 

mendapatkan nilai ketelitian geometrik vertikal peta RBI dengan 

mencari perbedaan selisih dari elevasi (z) titik uji dengan hasil 

filtering. Setelah mendapatkan nilai selisih z maka nilai tersebut 

dikuadratkan untuk dilakukan uji akurasi data DTM yang 

dihasilkan melalui perhitungan RMSEz. Untuk menentukan 

kualitas peta yang dihasilkan dilakukan proses perhitungan LE90 

sesuai pada Perka BIG No. 6 Tahun 2018 mengenai Pedoman 

Teknis Ketelitian Peta Dasar. 

 

3.3.6 Analisis Perbandingan Hasil Pengolahan 

Tahap analisis ini dilakukan proses perbandingan hasil pengolahan 

dari model SBF dan ETEW melalui perbandingan visualisasi 

permukaan model tiga dimensi dan perbandingan nilai ketinggian 

permukaan berdasarkan Perka BIG No. 6 Tahun 2018 mengenai 

Pedoman Teknis Ketelitian Peta Dasar. Analisis visualisasi melalui 

pengamatan permukaan yang telah di filtering pada topografi 

sekitarnya dan melihat profil melintang atau memanjang (analisis 

transect). Raw data UAV-LiDAR dilakukan proses penyusunan 
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data ketinggian (z) dari kelas titik awan tanah (ground point 

clouds) dan hasil pengolahan filtering model SBF dan ETEW dari 

area topografi. Data ketinggian dari titik awan tersebut di ekspor ke 

file format .csv dapat dilihat pada lampiran. 

Selanjutnya dilakukan penyusunan dilakukan proses perhitungan 

untuk mendapatkan nilai ketelitian geometrik vertikal peta RBI 

dengan mencari perbedaan selisih dari elevasi (z) titik uji dengan 

hasil filtering. Setelah mendapatkan nilai selisih z maka nilai 

tersebut dikuadratkan untuk dilakukan uji akurasi data DTM yang 

dihasilkan melalui perhitungan RMSEz. Untuk menentukan 

kualitas peta yang dihasilkan dilakukan proses perhitungan LE90 

sesuai pada Perka BIG No. 6 Tahun 2018 mengenai Pedoman 

Teknis Ketelitian Peta Dasar. 

 

 

  


