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PENDAHULUAN 
 

 

I.1 Latar Belakang 

Diberbagai pekerjaan teknik nilai volume merupakan suatu hal yang bersifat 

penting. Estimasi nilai volume serta akurasi bentuk dari suatu material obyek  

sangat penting untuk digunakan diberbagai aplikasi dalam sebuah pekerjaan teknik 

contohnya untuk mengestimasi jumlah material pertambangan, studi erosi tanah, 

dan penilaian suatu lahan untuk pembangunan infrastruktur (Yakara & Yilmaz, 

2008). Diberbagai pekerjaan teknik terutama yang berhubungan dan berkaitan 

dengan pembangunan, konstruksi, dan pertambangan, penentuan nilai volume suatu 

obyek atau material dilakukan untuk dijadikan bahan diberbagai penelitian sebagai 

upaya dalam pengembangan teknologi. Suatu material atau obyek yang akan 

ditentukan nilai volumenya dapat berbentuk beraturan atau geometris misalnya 

kontainer, bangunan gedung, dan tangki, dan juga dapat memiliki bentuk yang 

tidak beraturan atau non geometris misalnya sedimen di laut, timbunan, dan 

material pertambangan.  

Penentuan volume di bidang geodesi dilakukan dengan menggunakan 

bantuan alat-alat. ukur. Alat ukur di bidang dengan seiring berkembangnya zaman dan 

teknologi juga turut ikut berkembang dari yang awalnya berbentuk analog hingga 

berbentuk digital. Di bidang geodesi perkembangan teknologi dari alat ukur ditandai oleh 

banyaknya jumlah titik koordinat yang dapat diperoleh dalam satuan waktu tertentu. Saat ini 

salah satu alat ukur di bidang geodesi yang dapat melakukan pengukuran dan menghasilkan 

titik berjumlah banyak dalam waktu yang singkat adalah TLS (Terrestrial Laser Scanner). 

TLS merupakan sebuah teknik pengukuran yang berbasiskan cahaya laser 

untuk melakukan pengukuran titik-titik dalam bidang tiga dimensi, dengan 

menggunakan alat ukur TLS setiap detik pengguna dapat memperoleh ribuan 

bahkan ratusan juta titik. Sebelum munculnya TLS penentuan volume dan pengukuraran 

lainya di bidang geodesi dilakukan menggunakan bantuan alat TS (Total Station) dan 

GNSS (Global Navigation Satellite System). GNSS merupakan suatu sistem yang 

menggunakan bantuan satelit untuk penentuan posisi, layanan GNSS yang pada 
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awal kemunculunya hanya untuk keperluan militer mulai terbuka dan dapat 

dimanfaatkan untuk publik. 

 Pengukuran menggunakan TS dan GNSS RTK dilakukan dengan cara 

menghitung nilai koordinat (x dan y), kemudian menentukan tinggi obyek (z) serta 

melakukan pengukuran jarak pada obyek yang dianggap merepresentasikan dimensi 

bentuk suatu material atau obyek untuk ditentukan nilai volume dari obyek material 

tersebut (Basuki, 2006). Semakin besar dimensi dan semakin. tidak beraturan 

bentuk dari suatu obyek atau material, maka jumlah data yang harus dikumpulkan juga 

akan semakin banyak, dengan munculnya alat ukur TLS sebagai teknologi yang 

terbaru membuat pekerjaan pengukuran volume suatu obyek atau material semakin 

cepat karena kemampuanya yang dapat menghasilkan titik berjumlah banyak 

dengan waktu yang singkat.  

Perkembangan teknologi pada alat ukur digital pada saat ini tentunya juga 

diiringi dengan penyempurnaan dari teknologi sebelumnya guna memberikan 

kemudahan dan kepraktisan diberbagai aspek dalam mengerjakan suatu pekerjaan, 

maka dari hal tersebut diperlukan penelitian berupa perbandingan teknologi alat 

ukur digital antara TS dan GNSS sebagai teknologi terdahulu terhadap TLS sebagai 

teknologi terbaru dalam hal pekerjaan pengukuran volume pada obyek yang 

berbentuk tidak beraturan (non geometris) berupa gundukan tanah padat yang 

menyerupai bukit kecil memanjang.  

Tujuan dilakukanya penelitian ini yaitu untuk mengetahui nilai hasil dari 

perhitungan volume obyek menggunakan tiga jenis alat ukur yang berbeda dengan 

TLS dijadikan sebagai acuan, karena TLS dianggap sebagai teknologi baru yang 

memiliki akurasi tinggi dan data hasil pengukuran yang dihasilkan oleh alat ukur 

TLS berjumlah sangat banyak sehingga dapat merepresentasikan permukaan obyek 

secara lebih detail dan teliti. Kemudian dilakukan uji ketelitian dari hasil pengukuran 

dan hasil perhitungan volume serta dilakukan beberapa tahap analisis sebelum nilai 

volume didapatkan 
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I.2 Rumusan Masalah 

Perhitungan volume pada pekerjaan teknik pada umumnya dikerjakan 

menggunakan bantuan alat ukur Total Station (TS). Alat-alat ukur dalam bidang 

geodesi dengan seiring perkembangan zaman juga turut ikut berkembang dari 

berbentuk analog hingga digital. adanya perkembangan teknologi saat ini 

pengukuran dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi seperti satelit 

mengguanakan alat Global Navigation Satellite System (GNSS) dan laser yang 

berbasiskan pulsa menggunakan alat Terrestrial Laser Scanner (TLS). Masalah 

yang mendasari dilakukan penelitian ini antara lain: 

1. Adanya perkembangan teknologi dalam bidang geodesi memberikan banyak 

pilihan dalam menentukan metode untuk pengukuran perhitungan volume, 

oleh karena itu apakah volume yang dihasilkan dari pengukuran 

menggunakan alat TS, GNSS RTK, dan TLS memiliki perbedaan yang 

signifikan atau tidak. 

2. Pada alat ukur yang digunakan untuk pengukuran volume memiliki tingkat 

keteletianya masing-masing, bagaimana ketelitian volume yang dihasilkan 

dari pengukuran menggunakan alat TS dan RTK terhadap pengukuran 

volume menggunakan alat TLS. 

 

 

I.3 Tujuan Penelitiann 

Seperti yang sudah dijelaskan pada latar belakang serta perumusan 

masalah, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan hasil dari 

perhitungan volume yang berasal dari data pengukuran menggunakan alat 

ukur TS dan GNSS RTK terhadap TLS pada obyek yang tidak beraturan (non 

geometris) yang berupa gundukan tanah. Tujuan dari penelitian ini secara 

urut ditulis sebagai berikut: 

1. Menghitung nilai volume dari data pengukuran menggunakan alat ukur TS, 

GNSS RTK dan TLS,  

2. Melakukan analisis ketelitian hasil perhitungan nilai volume obyek yang 

dihasilkan dari alat TS dan GNSS RTK terhadap nilai volume yang di 

hasilkan oleh alat ukur TLS. 
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I.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian perhitungan volume menggunakan alat TS, GNSS RTK, dan 

TLS yang telah dilakukan diharapkan dapat memberikan sebuah manfaat berupa 

informasi untuk masyarakat luas terutama pada bidang survey pemetaan, yang 

selanjutnya dapat dijadikan sebagai referensi serta pertimbangan dalam pemilihan 

metode dan alat ukur digital yang akan digunakan dalam pekerjaan perhitungan 

volume atau pekerjaan teknik lainya. 

 

 

I.5 Ruang Lingkup 

Lingkup penelitian ini adalah pengukuran dan perhitungan volume suatu 

obyek yang tidak beraturan (non geometris) berupa gundukan tanah dengan 

menggunakan tiga jenis alat ukur digital yaitu TS (Total Station), GNSS (Global 

Navigation Satellite System) dan TLS (Terrestrial Laser Scanner). 

Obyek pada penelitian ini berupa gundukan tanah padat yang berbentuk tidak 

beraturan menyerupai bukit kecil yang memanjang dengan luas areal obyek 1280,5 

m² dan memiliki ketinggian 3 m. 

Pada setiap alat ukur tersebut masing-masing memiliki konsep dasar dalam 

penentuan posisi (X, Y, dan Z). Konsep penentuan posisi pada alat TS adalah 

pengukuran sudut dan jarak, kemudian konsep penentuan posisi yang terdapat pada 

alat GNSS adalah pengikatan ke belakang atau reseksi berupa penentuan jarak yang 

secara bersamaan ke satelit-satelit GNSS yang nilai koordinatnya sudah diketahui, 

dan konsep penentuan posisi pada alat TLS yaitu pengukuran sudut dan jarak yang 

berbasis pulsa dari laser rangefinder. 

Data pada penelitian ini diperoleh dari pengukuran langsung dilapangan yaitu 

berupa data point clouds yang berasal dari alat ukur TLS dan raw data yang berasal 

dari alat ukur TS dan GNSS. Pada penelitian ini sistem koordinat yang digunakan 

yaitu sitem koordinat UTM (Universal Tranverse Mercator) dan menggunakan 

system tinggi orthometrik. Untuk nilai elevasi (z) yang didapatkan oleh alat ukur 

GNSS adalah tinggi ellipsoid yang selanjutnya diubah menjadi tinggi orthometrik. 

Nilai undulasi diperoleh melalui model EGM 2008 dengan bantuan software 

AllTrans EGM2008 Calculator. 
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Dalam proses pengolahan data TLS dilakukan beberapa tahapan seperti 

registrasi, georeferencing, dan filtering. Metode registrasi data TLS yang 

digunakan adalah metode cloud to cloud.  

Setelah didapatkan hasil penggolahan, dilakukan tahap analisis dalam 

penelitian ini. Analisis yang pertama merupakan perbedaan perbandingan 

perhitungan volume obyek antara data yang diperoleh dari alat ukur TS, 

GNSS RTK, dan TLS. Analisis yang kedua merupakan uji ketelitian 

perhitungan volume dari hasil pengukuran obyek yang dihasilkan dari alat 

ukur TS dan GNSS RTK terhadap hasil pengukuran obyek yang dihasilkan 

dari alat ukur TLS. Analisis ketiga merupakan perbandingan visualisasi 

model 3D antara hasil pengolahan data dari ketiga alat tersebut dan dilakukan 

beberapa analisis lainya yang berkaitan dengan pengukuran pada penelitian 

ini. 

Data hasil perhitungan volume yang dianggap benar dan dijadikan 

sebagai acuan adalah data hasil perhitungan volume yang berasal dari 

pengukuran menggunakan alat ukur TLS  

 

 

I.6 Penelitian Terdahulu 

Hal yang mendasari dalam pemilihan topik pembahasan dan judul pada 

penelitian ini yaitu berdasarkan studi literatur berupa peneletian yang pernah 

dilakukan sebelumnya yang berkaitan dan sesuai dengan topik pembahasan yang 

diangkat pada penelitian ini. Adapun peneletian yang telah dilakukan sebelumya 

antara lain: 

Penelitian yang dilakukan oleh Alif Fariq’an Setiawan (2018) yang berjudul 

“Analisis Hasil Pengukuran Koordinat Terrestrial Laser Scanner GLS 2000”. 

Penelitian yang dilakukan yaitu berupa analisis data koordinat hasil pengukuran 

koordinat TLS terhadap TS pada obyek penelitian pada dua buah ruangan yang 

memiliki bentuk dimensi serta ukuran yang tidak sama. Pengukuran data 

menggunakan alat TS dilakukan dengan cara pengukuran koordinat target yang 

terpasang dan tersebar di dinding ruangan baik ruang pertama dan ruangan kedua. 

Sedangkan pengukuran data menggunakan alat TLS dilakukan dengan cara 
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scanning pada setiap ruangan yang telah terpasang titik-titik target nya. Selisih dari 

koordinat yang dihasilkan antara alat TLSudenganiTS dianggapisebagai sebuah 

kesalahanisistematis. Berdasarkan hasilipenelitian didapatkan kesimpulanibahwa 

untuk ruangan ke satu menghasilkan nilai RMS error pada koordinatiXisebesar 

0,004im, pada koordinatiY sebesari0,005 m, dan pada koordinatiZ sebesari0,011 

m. Sedangkanipada ruangan kedua nilai RMSierror yang dihasikan padaikoordinat 

X sebesari0,003 m, pada koordinatiY sebesari0,004 m, danipada koordinat Zi 0,005 

m. 

Halitersebut menunjukan bahwaipengukuran dengan alat ukur TLS pada 

kedua ruanganupadauposisiuplanimetris sedikit terpengaruhuolehuukuran dan 

bentuk dimensi yang memiliki selisih 1 mm, usedangkan pada koordinat Z atau 

elevasi memiliki pengaruhuyangucukup signifikanumenghasilkanuselisih 6umm. 

 

Penelitian selanjutnya yang turut mendasari pemilihan topik pembahasan dan 

judul pada penelitian ini yaitu berjudul “Studi Penentuan Volume Dengan Total 

Station dan Terrestrial Laser Scanner” oleh Reza Fajar Maulidin (2016). Pada 

penelitian ini dilakukan pengukuran volume dua obyek berupa container dan bukit 

kapur jaddih menggunakan alat ukur Total Station Sokkia CX102 dan TLS Geomax 

Zoom 300 dan kemudian membandingkan hasilnya. Hasil perhitungan volume dari 

kedua obyek tersebut adalah sebagai berikut: 

- Pada obyek kontainer volume yang dihasilkan oleh alat ukur TS yaitu 75,007 

m³, dan nilai volume yang dihasilkan oleh alat ukur TLS yaitu 74,981 m³. 

- Pada obyek Bukit Kapur Jaddih nilai volume yang dihasilkan oleh alat ukur TS 

yaitu 89,117 m³, dan nilai volume yang dihasilkan oleh alat ukur oleh alat ukur 

TLS sebesar 89,142 m³. 

Selanjutnya dari hasil nilai volume tersebut dilakukaniujiistatitistik t-student 

denganiinterval kepercayaani90% dan diperoleh keterangan bahwa semua nilai 

volume diterima atau berada dalam rentang kepercayaan uji statistic t-student. Dari 

hasil analisisitersebut dapatidisimpulkan bahwaitidak ada perbedaan yang 

signifikaniantara TS daniTLS dalam perhitungan volume obyek. 

 


