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BAB I   

PENDAHULUAN 

I.1. Latar Belakang  

Pemodelan suatu objek dalam bentuk 3D terus berkembang semakin pesat 

dan kebutuhan akan bentuk model terus dibutuhkan untuk keperluan manajemen 

aset dari sebuah instansi. Pemodelan 3D dapat dilakukan dengan menggunakan 

beberapa metode seperti metode fotogrametri rentang dekat maupun menggunakan 

teknologi Light Detection and Ranging (LiDAR). Metode LiDAR nerupakan 

metode yang banyak digunakan dan berkembang pesat pada saat ini.  Teknologi 

LiDAR merupakan bagian dari sebuah sistem penginderaan jauh aktif  yang bekerja 

dengan menghitung selisih antara waktu pemancaran dan pemantulan gelombang 

pulsa laser terhadap objek yang diamati (Sunandar dan Syarifudin, 2014). 

Teknologi LiDAR ini semakin berkembang seiring dengan perkembangan 

teknologi yang semakin pesat. Teknologi LiDAR banyak diterapkan pada alat Laser 

scanning yang pada platform darat biasanya disebut dengan Terrestrial Laser 

Scanner (TLS) dan pada platform udara biasa disebut dengan Aerial Laser Scanner 

(ALS).  

Proses pemodelan menggunakan alat TLS merupakan sebuah pekerjaan yang 

cukup kompleks dengan melibatkan beberapa instrumen pengambilan data 

menggunakan teknologi laser. Pengambilan data menggunakan alat TLS juga 

cukup mahal dari segi biaya harga alat dan perawatan alat. Pengambilan data 

memerlukan operator yang cukup terlatih, posisi pengambilan data yang cukup 

terbatas, dan akses yang terbatas pada medan yang cukup sulit (Luetzenburg, Kroon 

dan Bjørk, 2021). Alat TLS banyak digunakan untuk keperluan pemodelan dan 

analisis data dari sebuah objek. Kekurangan dari alat TLS yaitu keterbatasan tempat 

untuk melakukan proses pemindaian data, dan harga alat yang cukup mahal. 

Keterbatasan dari alat TLS khususnya untuk proses pemodelan 3D dapat 

diatasi dengan menggunakan perangkat Hand-held mobile laser scanner (HMLS). 

Teknologi HMLS merupakan teknologi laser scanner dengan pengambilan data 

dilakukan secara dinamis atau bergerak. Teknologi HMLS mulai banyak 

berkembang oleh perusahaan pengembang Teknologi LiDAR. Penggunaan 

teknologi HMLS mulai diluncurkan  pada ipad pro 2020 dan dalam seri iPhone 
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mulai diluncurkan pada perangkat iPhone 12 Pro Max oleh perusahaan Apple Inc. 

Penelitian dari (Gollob dkk., dkk., 2021) menunjukkan hasil 

dari perbandingan antara sensor iPad LiDAR, pemindaian laser dengan HMLS, dan 

peralatan untuk inventarisasi hutan secara manual mendapatkan tingkat deteksi 

batang pohon yang cukup baik pada batang pohon dengan ambang batas diameter 

10 cm (Luetzenburg, Kroon and Bjørk, 2021). Adanya sensor LiDAR pada iPhone 

perlu dilakukan proses pengujian baik itu secara teknis dan akurasi untuk 

mengetahui kelayakan dari sensor LiDAR iPhone untuk kebutuhan pemodelan 3D.   

Penggunaan teknologi LiDAR pada iPhone menjadikan dasar bagi penulis 

untuk dapat mengetahui metode yang digunakan dalam proses pemindaian laser dan 

mengetahui tingkat akurasi yang dapat dihasilkan dari sensor LiDAR pada iPhone. 

Selain tingkat akurasi pada LiDAR iPhone perlu juga dilakukan pengkajian lebih 

lanjut tentang metode yang digunakan pada LiDAR iPhone dalam proses 

pemindaian data 3D point cloud. Proses pemindaian data dilakukan pada objek 

interior bangunan dan dibandingkan dengan teknologi TLS yang sudah sering 

digunakan dalam proses pemindaian data 3D point cloud. Teknologi LiDAR pada 

perangkat iPhone ini memberikan kemudahan dengan biaya murah jika 

dibandingkan dengan alat TLS. Penerapan teknologi LiDAR pada iPhone akan 

menjadikan proses pemodelan objek secara 3D akan semakin praktis dan semakin 

mudah dalam segi waktu dan biaya. 

 

I.2. Rumusan Masalah  

Pengambilan data menggunakan TLS memerlukan biaya cukup mahal dari 

segi harga alat dan posisi pengambilan data yang cukup terbatas. Keterbatasan dari 

alat TLS ini dapat diatasi dengan memanfaatkan teknologi LiDAR yang 

dikeluarkan oleh perusaan Apple untuk perangkat iPhone dan iPad. Sensor LiDAR 

pada iphone merupakan suatu kemudahan dalam melakukan proses pemodelan 3D 

suatu objek. Penggunaan teknologi ini tentunya masih perlu dilakukan penelitian 

lebih lanjut agar penggunaan teknologi ini akan semakin efektif ke depannya. 

Akurasi dari LiDAR pada iPhone tentunya perlu dilakukan pengujian terhadap 

sensor untuk keperluan pemodelan 3D. Adapun rumusan masalah dari penelitian 

ini yaitu : 
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1. Berapa tingkat akurasi yang dapat dihasilkan oleh sensor LiDAR iPhone? 

2. Apakah sensor LiDAR iPhone dapat digunakan untuk keperluan pemodelan 

3D?. 

 

I.3. Tujuan Penelitian   

Penggunaan teknologi LiDAR pada iPhone belum banyak digunakan 

khususnya untuk penelitian objek berbasis 3D. Penelitian tugas akhir ini diharapkan 

mampu memberikan jawaban terkait kemampuan teknologi LiDAR pada iPhone 

untuk pemodelan objek berbasis 3D. Adapun tujuan dari penelitian tugas akhir ini 

adalah :  

1. Menguji akurasi Point cloud dan model 3D Point cloud yang dihasilkan oleh 

sensor LiDAR iPhone. 

2. Menguji kelayakan dari sensor LiDAR iPhone untuk keperluan pemodelan 3D  

 

I.4. Manfaat Penelitian   

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini terdiri dari dua aspek yaitu aspek 

dalam cakupan keilmuan dan yang kedua adalah aspek teknis. Aspek keilmuan, 

penelitian ini memberikan pembuktian dari akurasi yang dapat dihasilkan oleh 

teknologi LiDAR pada iPhone terhadap pemodelan objek 3D. Aspek teknis yaitu 

memberikan pengetahuan terkait penggunaan teknologi LiDAR pada iPhone 

terhadap pemodelan objek 3D. 

 

I.5. Ruang Lingkup Penelitian  

Adapun ruang lingkup dalam penelitian yang juga dijadikan sebagai batasan 

dalam penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut. 

1. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknologi LiDAR pada iPhone 

12 Pro max dengan hasil pemindaian objek 3D point cloud 

2. Alat yang digunakan yaitu sensor LiDAR iPhone 12 Pro max dan TLS BLK 
360 

3. Data point cloud TLS BLK 360 merupakan data yang dianggap benar dan 
digunakan sebagai data pembanding terhadap data point cloud LiDAR iPhone 

4. Analisa yang dilakukan yaitu analisa terkait nilai dari parameter feature 

extraction pada point cloud dan analisa model 3D point cloud. 
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I.6. Tinjauan Pustaka  

Penelitian tentang penggunaan LiDAR dari iPhone ini telah dilakukan oleh 

beberapa peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh Luetzenburg dkk (2021) 

menunjukkan kemampuan teknis yang dapat dihasilkan oleh sensor LiDAR dari 

iPad. Panjang fokus dari sensor kamera yaitu setara dengan 26 mm dengan 

jangkauan maksimal sensor LiDAR yaitu 5 m dengan kerapatan titik sebanyak 

7,225 m2 pada jarak pemindaian 25 cm dan 150 titik m2 pada jarak pemindaian 250 

cm. Penelitian ini dilakukan untuk melakukan pemodelan 3D tebing pantai di 

Roneklint dengan panjang tebing yaitu 130 m, lebar tebing yaitu 15 m dan tinggi 

tebing yaitu 10 m. Penelitian ini membutuhkan waktu pengambilan data 15 menit. 

Interpretasi visualisasi dari hasil model 3D yang dihasilkan menunjukkan 

representasi yang konsisten dari permukaan tebing yang dipindai. Hasil pantulan 

laser yang dihasilkan cenderung lebih baik pada daerah tebing yang relatif datar dan 

tidak tertutup vegetasi dibandingkan hasil pantulan dari daerah yang memiliki 

vegetasi.  

Penelitian terkait pengujian sensor LiDAR iPhone juga dilakukan oleh 

dkk (2021) tentang pemetaan deteksi pohon pada lingkungan kehutanan 

dengan menggunakan perbandingan pemindaian menggunakan Terrestrial Laser 

Scanner (TLS), Hand-held personal laser scanner (HMLS), iPad pro scanner, dan 

Multi-camera mobile photogrammetry. iPad pro scanner dapat melakukan 

pemindaian dengan batas maksimum yaitu 5 m dan mampu mendeteksi 77,24% 

objek pohon dari keseluruhan daerah pemindaian. Didapatkan nilai RMSE dari 

pemindaian iPad pro scanner yaitu 3,14 cm dengan lama waktu pemindaian 15 

menit. Penelitian yang sama dilakukan oleh Gollob dkk (2021) untuk inventarisasi 

objek hutan dengan menggunakan teknologi LiDAR pada Apple pro. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa teknologi LiDAR pada iPad Pro dapat menghasilkan 2,1  8,4 

juta titik dengan waktu pengambilan data yaitu 5,5  9,7 menit. Hasil yang 

didapatkan juga yaitu nilai RMSE terkait ketelitian hasil DTM yang dihasilkan dari 

LiDAR iPad. Didapatkan nilai RMSE DTM yaitu 0,026-0,116 m.  

Penelitian yang dilakukan oleh Wang dkk (2022) tentang pengkajian 

segmentasi data point cloud yang didapatkan dari pemindaian data menggunakan 
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sensor LiDAR iPhone. Penelitian ini dilakukan proses segmentasi data point cloud 

dengan menggunakan metode tensor. Point cloud normal vector dari point cloud 

sensor LiDAR iPhone didefinisikan dan nilai tensor dihitung sehingga data point 

cloud dapat tersegmentasi. Pada area seluas 22,78 m2 dengan jumlah point cloud 

141,837 berhasil melakukan proses segmentasi dan terbagi dalam 31 bagian 

segmentasi. Proses segmentasi dari data point cloud mempunyai banyak metode 

yang dapat digunakan untuk proses segmentasi.   

 

I.7. Hipotesis  

Penelitian sebelumnya terkait penggunaan sensor LiDAR pada perangkat 

iPhone menunjukkan hasil sensor LiDAR pada iPhone dapat digunakan untuk 

keperluan pemodelan 3D. Berdasarkan penelitian Luetzenburg dkk (2021) terkait 

penggunaan sensor LiDAR iPhone untuk keperluan pemodelan objek tebing dan 

penelitan dkk (2021) terkait perhitungan inventarisasi pohon dalam 

lingkungan kehutanan menunjukkan bahwa sensor Lidar iPhone dapat melakukan 

proses pemodelan dengan baik. Hasil penelitian yang sudah ada tersebut 

menunjukkan bahwa iPhone LiDAR juga dapat digunakan untuk pemodelan 3D 

untuk objek bangunan.    

 

 

 

 

 

 

 


