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Abstrak 

Fotogrametri adalah sebuah proses untuk 
memperoleh informasi metris mengenai sebuah objek melalui 
pengukuran yang dibuat pada hasil foto baik dari udara 
maupun dari permukaan tanah. Interpretasi foto didefinisikan 
sebagai ekstraksi dari informasi kualitatif mengenai foto 
udara dari sebuah objek oleh analisis visual manusia dan 
evaluasi fotografi. Dalam disiplin ilmu fotogrametri 
dipelajari berbagai metode untuk mengklasifikasikan dan 
menginterpretasi foto udara dengan berbagai metode. 
Fotogrametri jarak dekat (CRP) adalah salah satu aplikasi 
fotogrametri. CRP bisa digunakan  untuk pengukuran objek 
dimana jarak antara titik pemotretan dan objek kurang dari 
100 m. Dan biasanya juga digunakan dalam pemodelan 3D 
bangunan,wahana, atau jembatan. 

 Pengolahan data dilakukan dengan pengambilan 
gambar objek menggunakan kamera non metric, pengukuran 
menggunakan Electronic Total Station (ETS) dan roll meter 
yang kemudian dilakukan kalibrasi kamera menggunakan 
Sotware Photomodeler Scanner untuk mendapatkan 
parameter internal kamera. Kemudian melakukukan 
penandaan titik pada foto sampai akhirnya pembentukan 
objek 3 dimensi dan volume objek. Selanjutnya melakukan 
perbandingan dengan hasil pengolahan data thacymetri. 
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 Hasil penetilian ini menunjukkan bahwa data foto 
pada fotogrametri jarak dekat belum bisa dijadikan acuan 
dalam proses pembentukan 3 dimensi maupun perhitungan 
volumenya. Perkiraan volume pada objek lemari 
menggunakan metode fotogrametri jarak dekat adalah 0,107 
m3 dan dengan menggunakan roll meter adalah 0,192 m3. 
Hasil perbandingan antara metode CRP dengan roll meter 
tidak terlalu jauh, yaitu sebesar 0,80 m3. Sementata itu, 
volume objek gundukan berumput menggunakan metode 
thacymetri adalah 162,164987 m3 dan luas adalah 30 m3. 
Kata kunci--- Fotogrametri, Non-Metrik, IOP 
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Abstract 

Photogrammetry is a process to obtain metrical 
information about an object through measurements made on 
the images either from the air or from the ground. Photo 
interpretation is defined as the extraction of qualitative 
information about the aerial photographs of an object by the 
human visual analysis and evaluation of photography. In 
photogrammetric disciplines studied various methods for 
classifying and interpreting aerial photographs with a variety 
of methods.  Close range photogrammetry is a one of 
photogrammetry applications. It can be used for the object 
measurement that is less than 100 meters. It is also usually 
used in 3D modeling of buildings, vehicles or bridges. 

 Data processing is done by shooting objects using 
non-metric cameras, for measurement using Electronic Total 
Station (ETS) and meter roll, camera calibration is performed 
using Photomodeler Scanner software to get the camera's 
internal parameters. Then marking points is applied on the 
photo until finally the formation of three-dimensional objects 
and volume objects. Furthermore, it does a comparison with 
the results of data processing tachymetry. 
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The result of this research show that the data of close 
range photogrammetry cannot be used as a reference in the 
process of formation of 3-dimensional and volume 
calculation. The estimated volume of the object cupboard 
close range photogrammetry method is 0.107 m3 and by using 
roll-meter is 0.192 m3. The results of the comparison between 
CRP and meter roll is not significant with no feet roll too far, 
amounting to 0.80 m3. For grassy mount, volume of the object 
using method tachymetry is 162.164987 m3 with area amount 
30 m3. 
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BAB II 
TUNJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Fotogrametri Jarak Dekat (Close Range 

Photogrametry) 
Fotogrametri dapat didefinisikan sebagai seni, 

ilmu, dan teknologi untuk memperoleh informasi 
terpecaya tentang objek fisik dan lingkungan melalui 
proses perekaman, pengukuran, dan interpretasi 
gambaran fotografik dan pola radiasi tenaga 
elektromagnetik yang terekam (Santoso, 2004). Citra 
fotografik adalah foto udara yang diperoleh dari 
pemotretan baik dari udara yang menggunakan 
pesawat terbang atau wahana terbang lainnya maupun 
dari permukaan bumi menggunakan kamera digital. 
Salah satu karakteristik fotogrametri adalah 
pengukuran terhadap objek yang dilakukan tanpa 
perlu berhubungan atau bersentuhan langsung dengan 
objek tersebut. Pengukuran terhadap objek tersebut 
dilakukan melalui data yang diperoleh dari sistem 
sensor yang digunakan. 

Kegunaan image matching dalam 
fotogrametri antara lain : 

1. Pada proses Orientasi Dalam dan Relatif saat 
mencari pasangan titik untuk diamati. 

2. Pada proses Triangulasi Udara saat mencari 
pasangan titik ikat pada semua foto dimana titik 
tersebut muncul. 

3. Pembentukan DTM (Digital Terain Model), 
mencari pasangan titik foto untuk posisi titik 
DTM 

4.  Proses pembuatan Orthofoto. 
5.  Digitasi pada layar monitor. 
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2.1.1 Prinsip Dasar Fotogrametri Rentang Dekat 
(CRP) 

Pada saat sebuah foto diambil, berkas sinar 
dari objek akan menjalar menyerupai garis lurus 
menuju pusat lensa kamera hingga mencapai 
bidang film atau detektor digital. Kondisi dimana 
titik objek pada dunia nyata, titik  pusat proyeksi, 
dan titik obyek pada bidang foto harus terletak satu 
garis dalam ruang dinamakan kondisi kesegarisan 
(collinearity condition) berkas sinar. Kondisi ini 
merupakan dasar dari konsep fotogrametri 
(Atkinson, 1996). 

 
 
 

 

 
 

Gambar 2.1 Kondisi Kesegarisan (Collinearity Condition) 
(Atkinson, 1996) 

Dalam fotogrametri, posisi dari sebuah objek  
pada  ruang  didefinisikan pada sistem koordinat 
kartesian 3D. Pada awalnya, objek terdefinisi pada 
sistem koordinat berkas. Kemudian dilakukan 
transformasi koordinat untuk mendapatkan koordinat 
objek pada sistem koordinat tanah. Antara kedua 
sistem koordinat itu terdapat perbedaan orientasi dan  
skala,  sehingga  transformasi  koordinat  terdiri dari 
translasi, rotasi dan perubahan skala. 
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Pusat dari sistem koordinat berkas merupakan 
pusat  dari  lensa  kamera, yang dikenal dengan nama 
pusat perspektif (perspective center). Titik pusat lensa 
kamera diketahui, sehingga berkas  sinar dari objek 
yang melewati pusat lensa kamera akan jatuh pada 
sebuah titik pada bidang foto yang dapat diketahui 
koordinat fotonya. Perhatikan Gambar 2.1. Xo, Yo, 
Zo merupakan titik pusat kamera, xa, ya, -c 
merupakan koordinat sebuah titik A pada sistem  
koordinat berkas, dan XA, YA, ZA merupakan 
koordinat titik A  pada  sistem  koordinat tanah, maka 
persamaan kolineraritas adalah : 

 

xa – x0 = - 

c  

xa – x0 = - 

c  

(Persamaan 2.1) 

 

Dimana: 

Xa, Ya  = Koordinat titik A di foto 

X0, Y0  = Koordinat titik utama 

XA, YA, ZA = Koordinat titik A di permukaan    
bumi 

XL, YL, ZL = Koordinat pusat pemotretan 

c  = Panjang fokus kamera 

m  = Elemen matriks rotasi yang 
diberikan oleh persamaan 
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RωRφRκ = 

[
cosω	cosκ 	 	 	 	 	 	
cosω	sinκ 	 	 	 	 	 	
sinφ 	 	 	

] 

(persamaan 2.2) 

 Dimana: 

 Rω = rotasi terhadap sumbu x 

 Rφ = rotasi terhadap sumbu y 

 Rκ = rotasi terhadap sumbu z 
 
2.1.2 Reseksi Ruang 

Metode resesksi ruang dengan kesegarisan 
merupakan metode numerik untuk menyelesaikan enam 
parameter orientasi luar. Orientasi luar (X0 , Y0, Z0, ω, 
φ, κ) merupakan posisi dan orientasi kamera pada saat 
pemotretan. Posisi dan orientasi kamera diperlukan 
untuk dapat menentukan posisi dan titik objek relatif 
dari suatu sistem koordinat. Reseksi ruang dengan 
kolinieritas memungkinkan penggunaan ulang sejumlah 
titik control medan. Oleh karena itu dapat digunakan 
cara perhitungan kuadrat terkecil untuk menentukan 
nilai yang paling mungkin bagi keenam unsur itu. 
Reseksi ruang dengan kolinieritas merupakan metode  
yang lebih disukai untuk menentukan unsur orientasi 
luar (Wolf, 2000). 

Untuk menyelesaikan parameter orientasi luar 
dibutuhkan minimal 6 persamaan. Oleh karena itu 
dibutuhkan minimal 3 titik control dimana setiap 1 titik 
kontrol mendapatkan 2 persamaan, sesuai dengan 
persamaan 2.1, sistem persamaan ini diselesaikan 
secara serentak untuk 6 parameter orientasi luar. Untuk 
titik control lebih dari 3, dilakukan dengan cara hitung 
perataaan. 
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2.1.3 Interseksi Ruang 
Untuk objek yang sama di dunia nyata, kedua 

berkas sinar akan saling berpotongan. Interseksi ruang 
merupakan metode untuk menentukan koordinat medan 
X, Y, Z titik-titik pada daerah pertampalan pasangan 
foto stereo dengan menggunakan persamaan 2.2. Hal 
ini dapat dilakukan jika posisi kamera dan orientasinya 
telah diketahui. 

 

Gambar 2.2 Interseksi 2 berkas sinar (Cooper dan 
Robson, 1996 dalam Atkinson) 

 
Untuk menentukan koordinat titik A harus diketahui 

parameter orientasi luar foto 1 (X01, Y01, Z01, ω1, φ1, κ1) dan 2 
(X02, Y02, Z02, ω2, φ2, κ2) serta titik-titik pengamatan dalam 
sistem koordinat foto 1 (xa1, ya1) dan 2 (xa2, ya2). 

Interseksi mengacu pada determinasi posisi titik pada 
ruang objek dengan dua persamaan untuk setiap titik pada 
foto. Jika terdapat dua foto, total ada empat persamaan yang 
terdiri dari tiga persamaan yang tidak diketahui, titik 
koordinat ruang objek yang diperoleh. Ada satu derajat yang 
bebas, dan satuan persamaan linier dimana dapat dipecahkan 
dengan metode least square. Dengan menambahkan beberapa 
foto, meningkatkan jumlah derajat kebebasan dengan 
demikian akan meningkatkan solusinya. 
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Karena enam unsur orientasi sudah diketahui, yang 
tidak dietahui pada persamaan adalah dXA, dYA, dan dZA. 
Ini merupakan koreksi yang harus diterapkan bagi pendekatan 
awal untuk masing-masing koordinat objek space XA, YA, 
ZA, untuk titik A. bentuk persamaan intersection yang 
dilinearkan sebagai berikut : 

b14dXA + b15dYA + b26 dZA = J + Vxa ……….(2.3) 
b24dXA + b25dYA + b26 dZA = K + Vxa ………(2.4) 

 
2.2  Metode Kalibrasi Kamera 

Kalibrasi kamera adalah proses menentukan 
parameter internal dari sebuah kamera. Parameter 
internal dibutuhkan untuk dapat merekonstruksi ulang 
berkas-berkas sinar pada saat pemotretan dan untuk 
mengetahui besarnya kesalahan sistematik dari 
sebuah kamera. Selama kalibrasi kamera, kita akan 
memperoleh unsur-unsur dari orientasi dalam, yang 
terdiri dari : 
 

1. Jarak Utama /Principal Distance 
Jarak utama adalah jarak tegak lurus antara titik pusat 

lensa (titik fokus) dengan bidang proyeksi kamera CCD 
(Charge-Coupled Device) atau CMOS (Complimentary 
Metal-oxide Semiconductor) dalam kamera digital, atau film 
dalam kamera analog). Umumnya dari metadata sebuah foto 
digital dapat diketahui panjang fokusnya, namun nilainya 
belum tentu sama dengan jarak utama yang diperlukan dan 
merupakan nilai pendekatan dari pabrik pembuat kamera 
tersebut. Untuk pekerjaan fotogrametri dibutuhkan nilai yang 
pasti dari jarak utama ini, karena akan berhubungan dengan 
hasil pengukuran obyek, sehingga diperlukan kalibrasi kamera 
(Fryer, 1989 dalam Atkinson, 1996). 

 
2. Posisi titik  utama foto ( Xp, Yp )  

Titik utama adalah titik hasil proyeksi tegak lurus titik 
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pusat perspektif (titik pusat proyeksi) pada bidang foto. 
Posisi ini dinyatakan dengan Xp dan Yp yang merupakan 
koordinat titik utama dalam sistem koordinat foto. Sistem 
koordinat foto adalah sistem kordinat yang berpangkal pada 
titik pusat foto, dimana sumbu X positif adalah garis lurus 
yang menghubungkan dua titik yang berhadapan pada sebuah 
foto (sejajar arah jalur pemotretan). Sedangkan sumbu Y 
positif adalah tegak lurus berlawanan arah jarum jam dari 
sumbu X positif (Fryer, 1989 dalam Atkinson, 1996). 
 

3. Distorsi lensa  
Distorsi lensa dapat menyebabkan bergesernya titik 

citra pada foto dari posisi yang sebenarnya, sehingga akan 
memberikan ketelitian pengukuran yang kurang baik. 
Distorsi lensa tidak akan mempengaruhi kualitas ketajaman 
foto yang dihasilkan. Namun untuk pekerjaan fotogrametri, 
besarnya distorsi tak dapat diabaikan. (Fryer, 1989 dalam 
Atkinson, 1996). Distorsi lensa diklasifikasikan menjadi dua 
macam, yaitu distorsi radial dan distorsi tangensial 
(decentering). 

 
a. Distorsi radial (K1, K2, K3)  
 

Distorsi radial merupakan "aberasi" lensa yang 
menyebabkan sinar datang yang masuk melalui lensa kamera 
mengalami deviasi setelah melalui titik pusat proyeksi lensa. 
Deviasi ini terjadi akibat tidak sempurnanya komposisi lensa. 
Distorsi lensa akan mengakibatkan pergeseran bayangan ke 
arah radial terhadap titik utama. Distorsi radial ( r) dapat 
ditentukan dengan menggunakan persamaan polinomial sebagai 
berikut (Fryer, 1989 dalam Atkinson, 1996) : 

 

r K1r 3 K2r 5 K3r 7 ... 

 (persamaan 2.5) 
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Ki = Koefisien polinomial distorsi radial (i = 1,2,3,)      

dengan fokus tak hingga,  
 r = Distorsi radial ( m)  
r = Jarak radial titik citra terhadap titik utama foto 
(mm) dengan nilai : 
 

r = Xi		 Xp Yi		 Yp  
(Persamaan 2.6) 
 
Dimana: 
 
Xi, Yi = Posisi titik pada foto (mm)  
Xp, Yp = Posisi titik utama foto (mm)  

Untuk pada umumnya lensa, 3 koefisien dirasakan 
cukup untuk menjelaskan kurva distorsi secara lengkap. Tapi 
untuk lensa fish eye mungkin diperlukan tambahan koefisien 
(Fryer, 1989 dalam Atkinson, 1996).  
 

b. Distorsi tangensial (P1, P2)  
 

Semua elemen dalam sistem lensa, idealnya harus 
diatur sejajar dengan sumbu optis dari seluruh sistem lensa. 
Pergeseran vertikal ataupun rotasi pada elemen lensa dari 
susunan yang sempurna akan mengakibatkan pergeseran 
geometrik dari foto, yang dikenal sebagai distorsi tangensial. 
Distorsi tangensial mempunyai komponen radial dan 
tangensial. Pergeseran ini dideskripsikan dengan 2 
persamaan polinomial yaitu pergeseran pada arah x adalah x 
dan y adalah y (Cooper & Robson, 1996).  

 
Δx = P1 [r

2 = 2(x-x0)
2] + 2p2(x-x0)(y-y0) 

Δy = P1 [r
2 = 2(y-y0)

2] + 2p2(y-y0)(y-y0) 
 

(persamaan 2.7) 



13 
 

2.3 Epipolar Geometry 
 Mengingat sepasang stereo kamera setiap titik dalam 
ruang 3D yang didefinisikan sebuah plane π, melewati P dan 
pusat proyeksi dari kedua kamera. Plane π disebut epipolar 
plane dan garis-garis lurus dimana π memotong image plane 
disebut conjugated epipolar lines. Ini adalah citra dalam suatu 
kamera dari sebuah sinar melalui pusat optik dan citra titik di 
lain kamera. Citra dalam satu kamera-kamera lain pusat 
proyeksi dikenal sebagai epipole. Dengan kata lain, epipole 
adalah titik perpotangan dari garis yang menghubungkan 
optik pusat, yaitu baseline dengan image plane. 

Gambar 2.3 Area Epipolar 
 

Dengan pengecualian dari epiole, hanya satu epipolar 
line melewati titik citra apapun. Semua epipolar line melewati 
satu kamera-kamera epipole. Epipolar constraint yang 
menyatakan bahwa  titik berkorespondensi harus terletak pada 
conjuged epipolar lines. Epipolar geometry adalah geometri 
proyektif  intrinsik antara dua pandangan yang independen 
dari struktur scene, dan hanya tergantung pada parameter 
internal kamera dan posisi relatif. 

Menentukan posisi lokasi titik objek tergantung pada 
citra yang cocok dengan lokasi titik objek dalam satu citra ke 
lokasi titik objek yang sama dalam citra lain. Pada awalnya 
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mungkin terlihat bahwa korespondensi memerlukan pencarian 
melalui seluruh citra, tapi epipolar constraint mengurangi 
pencarian pada satu garis. Jadi titik dalam satu citra p1 
menghasilkan garis dalam pada titik korespondensi pr. 
Pencarian korespondensi dengan demikian mengurangi suatu 
wilayah pada garis karena merupakan masalah 1-D 

 

 
Gambar 2.4 Epipolar Line 

 
Hasil di atas menggunakan 8 titik algoritma. Setelah 

titik korespondensi dari kiri dan kanan citra, program 
menghitung Fundamental Matrix (FP). Kemudian 
menemukan parameter epipolar line, dari koordinat titik di 
sebelah kiri citra dan Fundamental Matrix. Dengan menarik 
garis di sebelah kanan seperti yang ditunjukan citra. Karena 
benar-benar memilih 8 titik korespondensi, maka dihitung 
Fundamental Matrix, hanyalah perkiraan dan dengan 
demikian mengalami kesalahan. Namun dibandingkan dengan 
kesederhanaan dan kecepatan, 8 titik algoritma masih 
merupakan salah satu yang algoritma terbaik yang digunakan 
untuk memperkirakan geometri epipolar. 

 
2.4 Image Matching 

Dalam bidang ilmu fotogramteri dan pengindraan 
jauh, terminology matching biasanya didefinisikan sebagai 
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usaha untuk mendapatkan kesekawanan bagian-bagian kecil 
dari serangkaian data yang bervariasi dalam satu model. 
Serangakaian data ini berupa citra, peta, model objek, dan 
juga data SIG. Dengan demikian, proses matching merupakan 
usaha untuk menentukan dan mengukur derajat 
kesamaan/kecocokan pasangan titik sekawan atau objek citra 
pada dua lebih foto yang bertampalan dapat dilakukan secara 
otomatis. 

Pada perangkat fotogrametri analog maupun analitik, 
untuk mendapatkan pasangan sekawan dari model citra, 
prinsipnya ialah dengan menempatkan kedua titik apung pada 
dua titik objek yang sama dari sebuah model citra yang 
bertampalan (gambar 2.5). Setelah titik apung tersebut berada 
pada titik yang sekawan maka munculah bentuk 3 dimensi 
dengan nilai ketinggian yang tertentu. 

 

Gambar 2.5 Pasangan titik sekawan pada kedua citra 
 

2.5 Orientasi Relatif 
 Orientasi relatif merupakan proses untuk menentukan 
nilai perputaran sudut orientasi dan pergeseran posisi antara 
dua foto. Proses ini dilakukan dengan memberikan nilai posisi 
dan orientasi untuk foto pertama, kemudian dilakukan proses 
perhitungan nilai posisi dan oreintasi pada foto kedua 
menggunakan parameter dari posisi kamera pertama dan 
koordinat foto dari kedua buah foto. Dalam proses orientasi 
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relatif ini tidak menghasilkan nilai posisi dan orientasi dari 
nilai foto yang sebenarnya, akan tetapi menghasilkan sebuah 
nilai relatif antara dua foto tersebut. Yaitu menetapkan 
bebrapa parameter Eksterior Orientasi Parameter (EOP) dan 
koordinat objek 3D. 
 Dengan cara digital, orientasi relatif dapat 
menggunakan syarat kesegarisan (colenearity condition) atau 
syarat kesebidangan (coplanarity condition).  
Adapun persamaan kolinier sebagai berikut: 
 

xa = xo – f [	 	] 

………………..(persamaan 2.8) 

ya = yo – f [	 	] 

 
Sehingga dapat dituliskan persamaan-persamaan 

kebersamaan garis untuk kedua foto, dan minimal untuk lima 
buah titik objek. Persamaan dari kedua foto tersebut 
mengandung koordinat keruangan yang sama dan sistem 
persamaan kebersamaan garis yang dirumuskan terdapat lima 
buah parameter orientasi luar foto yaitu posisi kamera (XL, 
YL, ZL), rotasi sudut (ω, φ, k) yang belum diketahui untuk 
masing-masing titik yang digunakan dalam pemecahan 
masalah sehingga parameter orientasi luar yang diperoleh 
nantinya akan dikoreksi pada relatif antara kedua buah foto. 
 
2.6 Digital Surface Model (DSM) 

Istilah Digital Terain model (DTM) pertama kali 
diperkenalkan pada tahun 1958 oleh C. Miller dan R.A. 
LaFlamme, dan didefinisikan sebagai berikut : 

"Digital Terrain Model (DTM) adalah representasi 
statistik permukaan tanah yang kontinyu dari titik-titik yang 
diketahui koordinatnya (X, Y, dan Z) pada suatu sistem 
koordinat tertentu."(Petrie dan Kennie, 1991 dalam Ma'ruf, 
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2003) . 
"Digital Terrain model (DTM) merupakan model 

digital permukaan tanah, berupa bidang yang dibentuk oleh 
titik-titik yang diketahui koordinat 3 dimensinya (X, Y, Z)". 

Selain dari DTM ada model tiga dimensi yang lain 
yaitu Digital Surface Model. Digital Surface model (DSM) 
merupakan model digital permukaan suatu objek (permukaan 
tanah, permukaan dari wajah, dll) berupa bidang yang 
dibentuk oleh titik-titik yang diketahui koordinat tiga 
dimensinya (X, Y, Z).  

Pada tugas akhir ini model digital yang digunakan 
adalah Digital Surface Model (DSM). DSM terbentuk dari 
titik-titik yang memiliki nilai koordinat 3D (X, Y, Z). 
Permukaan dimodelkan dengan membagi area menjadi 
bidang-bidang yang terhubung satu sama lain dimana bidang-
bidang tersebut dibentuk oleh titik- titik pembentuk DSM. 
Titik-titik tersebut berupa titik sampel permukaan atau titik 
hasil interpolasi/ekstrapolasi titik-titik sampel.  

Titik-titik sampel merupakan titik-titik yang didapat 
dari hasil sampling permukaan bumi, yaitu pekerjaan 
pengukuran/pengambilan data ketinggian titik-titik yang 
dianggap dapat mewakili relief permukaan tanah. Data 
sampling titik- titik tersebut kemudian diolah hingga didapat 
koordinat titik sampel. Jika diperlukan akan dilakukan 
seleksi titik sampel dan/atau interpolasi/ekstrapolasi titik-titik 
baru dari titik sampel. 
 
2.7 Interpolasi 

 Interpolasi adalah suatu metode atau fungsi 
matematika yang menduga nilai pada lokasi-lokasi yang 
datanya tidak tersedia. Proses interpolasi adalah mengisi 
kekosongan data dengan metoda tertentu dari suatu kumpulan 
data untuk menghasilkan sebaran yang kontinyu.  

Ada beberapa metode interpolasi untuk 
pembentukan DSM yaitu : 
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1. Interpolasi Linear  
Tujuan interpolasi linier adalah menentukan titik-

titik antara dari 2 buah titik dengan menggunakan garis lurus 
(gambar 2.5). Persamaan garis lurus yang melalui 2 titik 
P1(x1,y1) dan P2(x2,y2) dapat ditulis sebagai berikut :  

 
y1

y2 y1

x1
y2 y1

	
y2 y1
x2 x1

x1 y1 

(persamaan 2.9) 

 
Gambar 2.6 Konsep Dasar Interpolasi Linier 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Interpolation) 
 
2. Interpolasi Polinomial  

Interpolasi polinomial digunakan untuk mencari 
titik-titik antara dari n buah titik P1(x1,y1), P2(x2,y2), 

P3(x3,y3), , Pn(xn,yn) dengan menggunakan pendekatan fungsi 
polinomial pangkat n-1 :  

y a0 a1x a2 x 2 .... an1xn1 

 (persamaan 2.10) 
 

Masukkan nilai dari setiap titik ke dalam persamaan 
polinomial (2.10) dan diperoleh persamaan simultan dengan 
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n persamaan dan n variable bebas sebagai berikut : 
 
Y1 = a0 + a1x1 + a2x1

2 +…….+ an-1x
n-1 

Y2 = a0 + a1x2 + a2x2
2 +…….+ an-1x

n-1 
Y3 = a0 + a1x3 + a2x3

2 +…….+ an-1x
n-1 

……………………………………… 
Yn = a0 + a1xn + a2x1

2 +…….+ an-1x
n-1 

(persamaan 2.11) 
 
Penyelesaian persamaan simultan di atas adalah 

nilai-nilai a0, a1, a2, a3 , an yang merupakan nilai-nilai 
koefisien dari fungsi pendekatan polinomial yang akan 
digunakan. Dengan memasukkan nilai x dari titik yang 
dicari pada fungsi polinomialnya, akan diperoleh nilai y dari 
titik tersebut. 

 
2.8 Volume 

 Volume mempunyai dimensi kubik, misalnya meter 

kubik (m
3
). Secara sederhana diambil contoh suatu balok 

yang mempunyai ukuran panjang 10 m, lebar 0,5 m dan 
tinggi 6 m akan mempunyai volume = panjang x lebar x 

tinggi = 10 m x 0,5 m x 6 m = 30 m3. Benda yang tidak 
beraturan bentuknya, tentu akan sulit menentukan volume 
dengan perhitungan matematis seperti pada bola atau balok.  

Untuk benda tidak beraturan, volume dapat dihitung 
dengan merendam benda tersebut pada cairan volume tertentu 
dalam gelas ukur, kemudian dihitung selisih volume cairan 
sebelum dan setelah benda dicelupkan, itulah volume benda. 

 
 2.8.1 Metode Menghitung Volume 

Prinsip hitungan volume adalah 1 (satu) luasan 
dikalikan dengan 1 (satu) yang diwakili tinggi. Jika ada 
beberapa luasan atau beberapa tinggi, maka dibuat wakilnya, 
misalnya dengan menghitung luas rata-rata ataupun tinggi 
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rata-rata. Ada beberapa cara atau metode untuk menghitung 
volume yaitu dengan cara : 
 

1. Metode End Area  
Didalam gambar 2.7 area A1, A2, dan A3 

diasumsikan telah diketahui. Jika A1 adalah luas penampang 
awal, A2 adalah luas penampang akhir dan d adalah jarak 
antaranya, maka volumenya adalah : 

V = d *	 	 	) 

(persamaan 2.12) 
 

Kemudian ada beberapa bagian (n) dengan jarak 
yang sama dengan d maka volumenya adalah : 

 
V = d *	 	 	) + d *	 	 	) + d *	 	 	) + …..d *	

 	) 

V = d *	 	 ⋯ 	) 

(persamaan 2.13) 

 
 

Gambar 2.7 Ilustrasi Metode End Area 
(www.sli.unimelb.edu.au) 

 
V   =  Volume.  
A1, A2, A3, A4,., An    =  Luas penampang 1,2,3,.,n.  
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d    = Jarak antara penampang. 
 

2. Metode Kontur  
Prinsip metode kontur mirip dengan metode end area 

sebagai berikut: 
 

V = h*(  ) + h*( ) + h*( ) +........... h*( ) 

V = h* ( 
⋯

 ) 

(persamaan 2.14) 
 
Dimana: 
V  = Volume 
A1, A2, A3..An = Luas yang dibatasi Kontur 1,2,3..n. 
H  = Interval Kontur 
 
3. Metode Grid 
Cara menghitung volume dengan metode Grid adalah 

dengan membagi daerah tersebut berbentuk segiempat 
berjarak a, umumnya berbentuk bujur sangkar atau empat 
persegi panjang. 

 

V =  (1*∑ h1 + 2 *∑h2 + 3*∑h3 + 4* ∑h4) 

 
(persamaan 2.15) 
 

Dimana : 
A = luas penampang segiempat  
h1 = tinggi yang digunakan 1 kali untuk menghitung volume  
h2 = tinggi yang digunakan 2 kali untuk menghitung volume 
h3 = tinggi yang digunakan 3 kali untuk menghitung volume  
h4 = tinggi yang digunakan 4 kali untuk menghitung volume  
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2.9 Penelitian sebelumnya 
 

Beberapa penelitian tentang kamera non-metrik pada 
close range photogrammetry telah banyak dilakukan, baik  
masalah kalibrasi kamera, serta tinjauan ketelitian 
penggunaan kamera ini pada beberapa bidang rekayasa, 
seperti deformasi struktur bangunan, pemetaan kehutanan. 

Berdasarkan penelitian pada jurnal yang berjudul 
“Close range photogrammetry and robotic total station in 
volume calculation” (M. Yakar, H. M. Yilmaz, dan O. 
Mutluoglu, 2010). Jurnal ini menguji tentang bagaimana 
menghitung volume dari suatu objek dan pentingnya 
perhitungan volume tersebut,misalnya proyek jalan, 
pertambangan, karya geologi, dam masih banyak lagi. Untuk 
perhitungan volume menggunakan metode close range 
photogrammetry dan robotic laser scanning. Dari hasil dari 
perhitungan volume objek, didapatkan tingkat ketelitian 
paling tinggi yaitu 96.35% dengan menggunakan laser point 
scanning.  

Penelitain berikutnya yaitu berjudul “Kalibrasi 
Kamera Non-Metrik Untuk Keperluan Fotogrametri Udara 
Menggunakan Media UAV11” (Prana Saktia Putera, 2012). 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah “self 
calibration”. Setelah mendapatkan kesalahan sistematik pada 
kamera, lalu membandingkan hasil kalibrasi kamera digital 
non metric Canon IXUS 115 HS ddan Canon G11. 

Sedangkan pada tugas akhir ini melakukan pemodelan 
3 dimensi serta perhitungan volume suatu objek. Objek yang 
akan dijadikan bahan penelitain dalam tugas akhir ini adalah 
lemari yang mewakilkan objek beraturan dan gundukan 
berumput yang kurang beraturan. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 

 
3.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian Tugas Akhir ini mengambil 
sampel di Surabaya, Jawa Timur. 

 

Gambar 3.1.  Surabaya, Jawa Timur 
 
3.2 Data dan Peralatan 

3.2.1 Data  
Data yang dibutuhkan adalah : 
1. Data foto diambil dengan kamera non 

metrik atau kamera digital yaitu lemari 
dan gundukan berumput. 
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3.2.2 Peralatan 
 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian 
ini antara lain : 
 Kamera digital : 

o Canon EOS 5D Mark II 
o 18 MP APS-C 
o Image sensor size 22.3 x 

14.9 mm 
o ISO 100-12,800 

expendable to 25,600 
 Total Stasion 
 1 unit laptop ASUS A46C 

 
3.2.3   Software 

 Auto CAD 2012 
 Ms. Office 
 Photomodeler Scanner 
 Minitab 16 
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3.3 Metodologi Penelitian 
3.1.1 Tahap Penelitian Keseluruhan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.2 Diagram tahapan penelitian 
 
Penjelasan dari diagram tahapan penelitian di 

atas sebagai berikut: 
1. Identifikasi masalah, dalam tahapan ini adalah 

proses awal, penulis melihat fakta dan dari hal 
tersebut dapat diangkat suatu masalah. Dengan 

Identifikasi Masalah 

Studi Literatur/Pustaka 

Pengumpulan Data 

Data Bidang Kalibrasi Data Foto Objek 

Pemodelan 3D Objek 

Analisis 

Kesimpulan dan 
Pelaporan 
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adanya batasan masalah yang dibahas, 
pembahasan akan lebih terarah. 

2. Studi literatur atau pustaka, dalam tahap ini 
penulis mempelajari referensi terkait topik yang 
diangkat dan menjadikan landasan dalam 
menganalisis suatu masalah. 

3. Pengumpulan data, pada tahapan ini dilakukan 
pengambilan data untuk dapat dilakukan 
pengolahan dan menyimpulkan dari permasalahan 
yang ada. Data diambil dengan menggunakan 
kamera SLR non-metrik, ETS, beserta rol meter 
untuk mengetahui jarak geometrisnya. Data yang 
diambil yaitu grid bidang kalibrasi, foto objek 
lemari dan gundukan berumput. 

4. Pemodelan 3D objek, pada tahapan ini dilakukan 
proses pengolahan data dalam ruang lingkup 
permasalahan yang sudah dikaji. Mulai dari 
pengkalibrasian menggunakan Software 
Photomodeler Scanner. Sampai pemodelan 3D 
objek baik objek lemari maupun gundukan 
berumput. 

5. Analisis, dari hasil data yang telah diolah maka 
dilakukan tahapan analisis sesuai batasan masalah 
yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuannya 
yaitu untuk dapat menyusun laporan tugas akhir. 

6. Kesimpulan dan pelaporan, adalah tahapan akhir 
dari penelitian tugas akhir ini. 
 

3.3.2  Tahap Pengolahan Data 
Berikut ini dijelaskan mulai dari pengambilan 

data, pengolahan data, pembuatan Digital Surface 
Model (DSM), perhitungan volume serta analisis. 
Tahapan kalibrasi kamera digambarkan pada gambar 
berikut ini: 
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Gambar 3.3 Diagram Alir Kalibrasi Kamera 
 

Kalibrasi kamera adalah proses menentukan 
parameter internal dari sebuah kamera. Parameter 
internal dibutuhkan untuk dapat merekontruksi ulang 
berkas sinar pada saat pemotretan dan untuk 
mengetahui besarnya kesalahan sistematik dari 
sebuah kamera. 

Foto 
terkoreksi 

Foto tidak 
terkoreksi 

Image Matching 
(Automatic) 

Hasil Kalibrasi 

IOP 

Data (grid 
bidang kalibrasi) 

Pemotretan 

IOP 

f, X0, Y0, K1, K2, 
K3, P1, P2 
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Selain dapat menghasilkan IOP, kalibrasi 
kamera juga bisa menghasilkan  Externeal 
Orientation Parameter (EOP), karena kemungkinan 
mengingat kamera digital non-metrik yang memiliki 
geometri tidak baik. Untuk mendapatkan IOP yaitu 
harus menentukan koordinat foto dan koordinat 
Ground Control Point (GCP). Namun dalam 
penelitian tahapan ini dilakukan pemotretan grid 
bidang  kalibarasi di dalam ruangan. Jumlah titik pada 
grid adalah 10x10 atau 100. Kemudian dilakukan 
pengolahan  dengan metode self calibration terhadap 
titik target menggunakan perangkat lunak 
Photomodeler Scanner. Data foto dapat dikatakan 
tidak terorientasi apabila titik yang terbaca pada 
perangkat lunak Photomodeler Scaneer kurang dari 
100 titik, itu berarti ada titik yang missed atau tidak 
terbaca oleh perangkat lunak, maka dilakukan 
pemotretan ulang sampai semua titik terdeteksi oleh 
perangkat lunak. 

Kemudian diperoleh parameter internal  
kamera atau Internal Orientation Parameter (IOP). 

Tahapan pengolahan data fotogrametri jarak 
dekat dan thacymetri digambarkan pada gambar 
berikut ini: 
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                 tidak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.4 Diagram Alir Pengolahan 
Fotogrametri Jarak Dekat dan Thacymetri 

ya 

IOP 

 

Penandaan Titik 
manual 

Foto 
Objek 

Foto 
Terkoreksi 

EOP 

 

Volume 
Objek 

Model 3D dan 
DSM 

Analisa 

Volume 
Objek

Pengukuran 
ETS 

Pengolahan Data 
Tachymetri 

Data Sudut 
dan Jarak 

Koordinat 
titik 

sampel 

DSM 

Perhitungan 
Volume 

Orientasi 
Relatif 

RMS  
Error <1 
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Pengambilan Data Metode Fotogrametri 
Rentang Dekat (Data Objek) menggunakan objek 
lemari dan gundukan berumput sebagai objeknya. 

 
a. Pengolahan Data Fotogrametri Rentang Dekat 

Proses pengolahan data Fotogrametri Rentang 
Dekat dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai 
berikut: 

 
1. Data Masukan 

Data yang diperlukan sebagai masukan adalah 
nilai parameter kalibrasi kamera yang digunakan 
dan foto hasil pemotretan objek (lemari dan 
gundukan berumput). 

2. Pembuatan Titik Sampel 
Titik-titik sampel yang akan digunakan untuk 
pembuatan Digital Surface Model (DSM) 
dilakukan dengan dua cara yaitu secara manual 
dan otomatis. Proses otomisasi image matching 
pada objek gundukan berumput dilakukan 
penandaan titik sampel secara manual dan 
otomatis, pada objek lemari dilakukan secara 
manual. Penandaan titik sampel secara manual 
dengan menandakan titik di tepi objek. 

3. Foto Terkoreksi 
Data foto bisa dikatakan terkoreksi apabila RMS 
yang dihasilkan dari proses image matching kecil 
dari 0 (nol). Jika RMS rata-rata dari pengolah 2 
foto atau lebih masih melebihi 0 (nol), maka 
dilakukan pembuatan titik sampel kembali. 

4. Orientasi Relatif 
Pada proses ini mencari pasangan titik dari 
beberapa foto yang diamati untuk mengetahui 
parameter orientasi luar kamera (EOP). 
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5. Intersection 
Merupakan teknik menentukan koordinat titik-
titik objek pada dua gambar atau lebih yang 
saling bertampalan sehingga diketahui posisi 
secara 3D. Dimana proses ini membutuhkan enam 
parameter orientasi luar (EOP) untuk dua foto 
yang bertampalan. 

6. Pembentukan Model 3D dan DSM. 
 

b. Pengambilan dan Pengolahan Data Metode 
Tachymetri 
1. Pengukuran Titik Kontrol dan Titik Detail 

Kerangka dasar untuk pengukuran menggunakan 
kerangka dasar yang telah tersedia di sekitar 
daerah yang akan dipetakan. Alat yang digunakan 
dalam pengukuran titik control objek dan titik 
detail adalah ETS Topcon. Pengamatan yang 
diambil yaitu data sudut horizontal, sudut zenith, 
dan jarak miring. 

2. Pengolahan Data Tachymetri sehingga diperoleh 
beda tinggi dari objek yang diukur. Dari beda 
tinggi itu dapat digambarkan Digital Surface 
Model (DSM) sehingga diperoleh volume objek. 

 
c. Hitungan Volume 

Proses perhitungan volume adalah tahap akhir 
dari penelitian tugas akhir ini. Hasil perhitungan 
volume menggunakan DSm dan ETS akan 
dibandingkan pada akhirnya. 
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“Halaman ini sengaja dikosongkan” 
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BAB IV 
HASIL DAN ANALISA 

 
4.1. Hasil 
4.1.1 Kalibarasi Kamera Non-Metrik 

Parameter Internal kamera atau Interior Orientation 
Parameter (IOP) untuk mendapatkan unsur-unsur 
orientasi dalam antara lain panjang focus terkalibrasi (f), 
posisi titik utama foto (X0,Y0) dan koefisien distorsi lensa 
(K1, K2, K3, P1, P2) dengan memberi nilai pendekatan 
sampai diperoleh parameter yang stabil. 

Pengambilan data kalibrasi dilakukan di dalam 
ruangan dengan menggunakan bidang 2 dimensi berupa 
kertas putih berukuran A4 dengan target 10x10 titik 
hitam. Bidang kalibrasi ini merupakan bidang kalibrasi 
default dari perangkat lunak Photomodeler. 

Gambar 4.1 Grid bidang kalibrasi perangkat lunak 
Photomodeler Scanner 

 



34 
 

4.1.1.1 Perhitungan Parameter Internal 
 Parameter interval dibutuhkan untuk merekonstruksi 
ulang berkas-berkas sinar pada saat pemotretan dan untuk 
mengetahui besarnya kesalahan sistematik dari kamera. 
Proses kalibrasi kamera menggunakan menu yang sudah 
ada pada perangkat lunak Photomodeler Scanner. Prinsip 
hitungan parameter internal kamera secara analitis 
menggunakan self calibration bundle adjustment terhadap 
titik target pada bidang kalibrasi. 

Hasil lengkap perhitungan IOP dapat dilihat pada 
gambar berikut ini : 

 
 

 
 
 
 
 
 

Presisi atau stadar deviasi 

Camera Canon EOS 5D Mark II 

Parameter Orientasi Dalam Nilai (mm) Deviasi (mm) 

Focal Length 24.790 0.004 

Xp 18.021 0.005 

Yp 12.197 0.006 

Fw 36.528 0.002 

Fh 24.333 - 

K1 1.54E-04 1.90E-06 

K2 0 0 

K3 0 0 

P1 1.72E-05 2.50E-06 

P2 2.28E-05 2.70E-06 

Tabel 4.1 Hasil Kalibrasi 
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Tabel 4.2 Kualitas Hasil Kalibrasi kamera 

Quality 

Photographs 

Total Number  12 

Number Oriented 12 

Camera 

Canon EOS 5D Mark II 

Calibration  yes 

Number of photos using camera 12 

Average Photo Point Coverage 14% 

Point Marking Residual 

Overal RMS  0.114 pixels 

Max 0.448 pixels 

Min 0.071 pixels 

Max 0.229 pixels 

Min 0.034 pixels 

Point Tighness 

Max 0.00069 m 

Min 0.00013 m 

 Point Precision  

Overal RMS Vector Length 8.36e-005 m 

Max Vector Length 9.02e-005 m 

Min Vector Length 8.24e-005 m 

 
Pada pengolahan kalibrasi kamera di atas, diperoleh point 

marking residual dengan nilai RMS 0,114 pixels. Kerapatan 
titik maksimum adalah pada titik 11 dengan nilai 0,00069 m 
dan titik minimum pada titik 65 dengan nilai 0,00013 m. 

Analisa yang muncul adalah jumlah area foto yang 
ditutupi oleh titik adalah 14%, hal ini merupakan kurang dari 
yang direkomendasikan, yaitu sebesar 80%. 

  
4.1.2 Orientasi Relatif 

 Orientasi relatif merupakan proses untuk menentukan 
nilai perputaran sudut rotasi dan pergeseran posisi antara 
dua foto. Proses ini dilakukan dengan cara memberikan 
nilai posisi dan orientasi untuk foto pertama, kemudian 
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dilakukan proses perhitungan nilai posisi dan orientasi 
pada foto kedua menggunakan parameter dari posisi 
pertama dan koordinat foto dari kedua buah foto. Dalam 
proses orientasi relatif tidak menghasilkan nilai posisi dan 
orientasi dari foto sebenarnya, akan tetapi menghasilkan 
sebuah nilai relatif antara dua buah foto tersebut. Yaitu 
menetapkan enam unsur orientasi luar (EOP), yaitu posisi 
kamera (XL, YL, ZL), rotasi sudut (ω, φ, k).  
 

4.1.2.1 Langkah Pelaksanaan 
a) Menentukan lokasi pengambilan gambar yaitu objek 

lemari. 
b) Mempersiapkan kamera yang akan digunakan dalam 

pengambilan gambar. 
c) Melakukan pemotretan objek. 

 
1. Objek Lemari 

Pengambilan data objek beraturan dilakukan 
di Perumahan Keputih Tegal Timur Blok 3c 
Nomor 16-17 dengan menggunakan objek lemari 
sebagai modelnya. Jarak antara posisi kamera dan 
titik terdekat objek adalah 1,2 m dan tinggi tripod 
kamera yang digunakan adalah 0,7 m. 
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Gambar 4.2 Pemotretan objek lemari dari 8 sudut yang 
berbeda 

 
2. Objek Gundukan Berumput 

Pengambilan data permukaan tanah dilakukan 
di daerah Perumahan Pakuwon, Kecamatan 
Sukolilo dengan menggunakan gundukan 
berumput sebagai modelnya. Jumlah foto yang 
yang diperoleh adalah 10 foto. 

 

1 42 3

5 6 7 8
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Gambar 4.3 Pemotretan objek gundukan berumput dari 

7 sudut yang berbeda 
 

d) Mengolah hasil gambar dengan menggunakan 
Software PhotoModeller Scanner. 
 

1. Pengolahan Foto Objek Lemari 
Dalam proses ini dilakukan 

penentukan titik dimana posisi dan nama titik 
pada foto 1 harus sama dengan yang 
ditampilkan pada foto 2, begitu juga 
seterusnya. Dari penggabungan beberapa foto 
harus mempunyai 1 foto sebagai referensi. 

Berikut adalah  tampilan data hasil 
pengolahan foto objek lemari dari berbagai 
sudut. 

9 10

12

11

13 14

15
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i. Proses orientasi relatif 2 foto 
sisi depan lemari 

Gambar 4.4 Plotting titik pada 4 pojok objek lemari foto 1 dan 
foto 2 

 

Gambar 4.5 Posisi kamera dan titik dari pemodelan objek 
lemari tampak depan pada foto 1 dan foto 2 

 

kamera 
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Pada (gambar 4.4, gambar 4.6, gambar 4.8 dan 
gambar 4.10) adalah proses penandaan titik sampel secara 
manual dengan menetapkan salah satu foto sebagai acuan atau 
referensi. Kemudian dapat digambarkan posisi kamera 
terhadap titik sampel yang dibuat pada (gambar 4.5, gambar 
4.7, gambar 4.9, dan gambar 4.11).  

 
Tabel 4.3a Orientasi relatif 2 foto sisi depan lemari 

 
Tabel 4.3b Orientasi relatif 2 foto sisi depan lemari 

Photos Angle 
RMS Residual 

(pixels) 
Largest Residual 

(pixels) 

Photo 
Largest 

Residual 

1,2 12.504 degs 0.967 1.009 2 

1,2 11.744 degs 1.397 1.438 1 

1,2 13.850 degs 2.903 3.006 2 

1,2 13.440 degs 1.407 1.451 1 

1,2 14.503 degs 0.079 0.082 2 

1,2 14.501 degs 0.188 0.195 2 

Photos X Y Z 
Tightness 
(percent) 

1,2 0.038 0.377 -0.930 0.041 

1,2 -0.598 0.377 -0.854 0.059 

1,2 0.009 -0.393 -0.851 0.108 

1,2 -0.513 -0.393 -0.791 0.052 

1,2 0.001 -0.032 -0.877 0.003 

1,2 0.001 -0.024 -0.877 0.007 

1,2 -0.537 -0.022 -0.823 0.065 

1,2 -0.536 -0.031 -0.821 0.062 

1,2 -0.003 -0.204 -0.868 0.087 

1,2 -0.003 -0.196 -0.866 0.082 



41 
 

 

Photos Angle 
RMS Residual 

(pixels) 
Largest Residual 

(pixels) 

Photo 
Largest 

Residual 

1,2 13.619 degs 1.591 1.628 1 

1,2 13.657 degs 1.526 1.562 1 

1,2 14.436 degs 2.214 2.288 2 

1,2 14.500 degs 2.085 2.154 2 

 
Dari tabel di atas diperoleh koordinat titik sampel foto 

1 dan foto 2. Tightness atau kerapatan adalah sebuah nilai 
yang digunakan untuk menunjukan keakuratan titik sampel 
pada foto dengan orientasi stasiun kamera. Tightness 
maximum adalah 0,108 dan RMS maximum adalah 2.903. 

 
ii. Proses orientasi relatif 2 foto 

sisi kanan lemari 

Gambar 4.6 Plotting titik dari 3 pojok dan 1 titik di bagian 
sama objek lemari pada foto 3 dan foto 4 
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Gambar 4.7 Posisi kamera dan titik hasil pemodelan objek 
lemari tampak kanan pada foto 3 dan foto 4 

 
Tabel 4.4a Orientasi relatif 2 foto sisi kanan lemari 
 

Photos X Y Z Tightness (percent) 

3,4 0.269 0.350 -0.896 0.011 

3,4 -0.294 0.343 -0.827 0.005 

3,4 -0.248 0.343 -0.847 0.011 

3,4 0.215 0.346 -0.895 0.028 

3,4 0.216 -0.015 -0.924 0.002 

3,4 0.255 0.0201 -0.918 0.017 

3,4 -0.258 -0.019 -0.898 0.032 

3,4 0.220 -0.396 -1.0002 0.029 

3,4 -0.261 -0.397 -0.947 0.039 

3,4 -0.307 -0.431 -0.925 0.047 

3,4 0.276 -0.438 -1.004 0.016 

3,4 0.213 0.031 -0.916 0.006 

3,4 0.213 0.018 -0.916 0.010 

kamera 
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Tabel 4.4b Orientasi relatif 2 foto sisi kanan lemari 

 
Pada tabel di atas kerapatan maximal adalah 0.047 

dan RMS maximal adalah 1.103. 
 

Photos Angle RMS Residual (pixels) 
Largest Residual 

(pixels) 

Photo 
Largest 

Residual 

3,4 8.167 degs 0.260 0.273 4 

3,4 7.474 degs 0.149 0.154 3 

3,4 7.645 degs 0.278 0.286 3 

3,4 8.305 degs 0.661 0.689 4 

3,4 8.448 degs 0.046 0.046 3 

3,4 8.418 degs 0.401 0.403 4 

3,4 7.731 degs 0.746 0.795 3 

3,4 7.130 degs 0.643 0.663 3 

3,4 6.951 degs 0.893 0.962 3 

3,4 6.807 degs 1.103 1.195 3 

3,4 6.873 degs 0.349 0.359 3 

3,4 8.552 degs 0.138 0.138 4 

3,4 8.557 degs 0.243 0.243 3 
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iii. Proses orientasi relatif 2 foto 
sisi belakang lemari 

Gambar 4.8 Plotting titik 2 pojok atas lemari dan 2 dari 
tengah lemari pada sisi belakang foto 5 dan foto 6 

 

Gambar 4.9 Posisi kamera dan titik pada pemodelan objek 
lemari tampak sisi bagian belakang pada foto 5 dan foto 6 

 

kamera 
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Tabel 4.5a Orientasi relatif 2 foto sisi belakang lemari 

 
 
 
 
 
 
 

Photos X Y Z Tightness (percent) 

5,6 0.283 0.316 -0.910 0.029 

5,6 -0.270 0.318 -0.876 0.075 

5,6 0.301 -0.463 -0.978 0.137 

5,6 -0.305 -0.473 -0.949 0.124 

5,6 0.294 -0.448 -0.971 0.019 

5,6 0.292 -0.395 -0.966 0.012 

5,6 0.290 -0.295 -0.957 0.003 

5,6 0.290 -0.244 -0.949 0.035 

5,6 0.288 -0.191 -0.946 0.050 

5,6 0.287 -0.136 -0.936 0.061 

5,6 0.110 0.317 -0.918 0.010 

5,6 -0.065 0.318 -0.908 0.007 

5,6 -0.268 0.275 -0.884 0.010 

5,6 -0.270 0.227 -0.888 0.006 

5,6 -0.274 0.144 -0.894 0.037 

5,6 -0.274 0.080 -0.896 0.036 

5,6 -0.278 0.024 -0.899 0.016 

5,6 -0.279 -0.028 -0.900 0.007 

5,6 -0.284 -0.151 -0.911 0.022 

5,6 -0.286 -0.211 -0.918 0.060 
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Tabel 4.5b Orientasi relatif 2 foto sisi belakang lemari 

 

Photos Angle 
RMS Residual 

(pixels) 
Largest Residual 

(pixels) 
Photo Largest 

Residual 

5,6 3.886 degs 0.646 0.647 5 

5,6 5.883 degs 1.829 1.959 5 

5,6 3.874 degs 2.019 2.102 6 

5,6 5.171 degs 2.238 2.323 5 

5,6 3.977 degs 0.301 0.313 6 

5,6 3.988 degs 0.192 0.198 6 

5,6 3.975 degs 0.063 0.065 6 

5,6 3.984 degs 0.622 0.634 6 

5,6 3.961 degs 0.935 0.945 6 

5,6 3.952 degs 1.228 1.231 6 

5,6 4.810 degs 0.237 0.242 5 

5,6 5.503 degs 0.182 0.191 5 

5,6 5.925 degs 0.255 0.273 5 

5,6 5.961 degs 0.171 0.183 5 

5,6 5.996 degs 0.906 0.979 5 

5,6 6.011 degs 0.883 0.954 5 

5,6 5.994 degs 0.391 0.422 5 

5,6 5.976 degs 0.174 0.188 5 

5,6 5.807 degs 0.478 0.511 5 

5,6 5.683 degs 1.254 1.331 5 



47 
 

Pada tabel di atas, kerapatan maximal adalah 0.137 
dan RMS maximal adalah 2.019. 
 

iv. Proses orientasi relatif 2 foto 
sisi kiri lemari 

 

Gambar 4.10 Plotting 4 titik secara acak pada bagain kiri 
lemari untuk foto 7 dan foto 8 

Gambar 4.11 Posisi kamera dan titik dari pemodelan 
orientasi ralatif dari sisi kiri lemari pada foto 7 dan foto 8  

kamera 
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Tabel 4.6a Orientasi relatif 2 foto sisi kiri lemari 
Photos X Y Z 

Tightness 
(percent) 

7,8 0.286 0.363 -0.857 0.001 

7,8 -0.315 0.351 -0.885 0.014 

7,8 0.279 -0.411 -0.874 0.030 

7,8 -0.272 -0.431 -0.956 0.022 

7,8 -0.219 -0.386 -0.945 0.015 

7,8 0.248 -0.391 -0.921 0.010 

7,8 0.239 -0.024 -0.886 0.009 

7,8 -0.239 -0.025 -0.899 0.014 

7,8 0.228 0.356 -0.861 0.008 

7,8 -0.259 0.351 -0.895 0.009 

7,8 0.232 -0.241 -0.916 0.037 

7,8 -0.063 -0.259 -0.922 0.011 

 
Tabel 4.6b Orientasi relatif 2 foto sisi kiri lemari 

Photos Angle 
RMS Residual 

(pixels) 
Largest Residual 

(pixels) 

Photo 
Largest 

Residual 

7,8 5.109 degs 0.018 0.0189 7 

7,8 5.374 degs 0.369 0.372 8 

7,8 4.873 degs 0.747 0.761 7 

7,8 4.968 degs 0.503 0.514 8 

7,8 5.175 degs 0.351 0.357 8 

7,8 4.850 degs 0.240 0.244 7 

7,8 5.424 degs 0.231 0.239 7 

7,8 5.836 degs 0.331 0.334 8 
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Photos Angle 
RMS Residual 

(pixels) 
Largest Residual 

(pixels) 

Photo 
Largest 

Residual 

7,8 5.306 degs 0.211 0.218 7 

7,8 5.467 degs 0.221 0.222 8 

7,8 5.142 degs 0.851 0.871 7 

7,8 5.620 degs 0.254 0.255 8 

 
Pada tabel di atas kerapatan maximal adalah 0.037 

dan RMS maximal adalah 0.851. 
 

Dan berikut adalah hasil pengolahan 
orientasi relatif 7 foto objek lemari. 

 
Tabel 4.7 Enam unsur orientasi luar (EOP) objek lemari 

 
2. Pengolahan Objek Gundukan Berumput 

 
Berikut adalah  tampilan data hasil 

pengolahan foto objek gundukan berumput 
dari berbagai sudut. 

 

Foto 

Parameter 

Xc  Yc  Zc  Omega  Phi  Kappa 

1  0.551  0.061  ‐0.360  ‐9.089 deg  37.017 deg  5.475 deg 

2  ‐0.477  0.042  ‐0.261  ‐5.801 deg  ‐32.017 deg  ‐1.883 deg 

3  ‐0.396  0.032  ‐0.215  ‐3.846 deg  ‐41.739 deg  ‐0.959 deg 

4  ‐0.554  0.034  ‐0.325  ‐4.856 deg  ‐22.504 deg  ‐1.873 deg 

5  0.647  0.041  ‐0.370  ‐4.669 deg  27.143 deg  3.704 deg 

6  0.499  0.048  ‐0.285  ‐7.907 deg  44.543 deg  4.608 deg 

7  0.043  0.004  0.011  ‐0.136 deg  2.741 deg  ‐0.254 deg 
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i. Proses orientasi relatif foto 9 
dan foto 10 

 

 
Gambar 4.12 Plotting titik yang sama objek gundukan 

berumput pada foto 9 dan foto 10 
 

Gambar 4.13 Posisi kamera dan titik dari pemodelan objek 
gundukan berumput foto 9 dan foto 10 

 
Proses orientasi relatif yang sama pada objek lemari, 

juga dilakukan pada objek gundukan berumput. Gambar 4.12, 
gambar 4.14, gambar 4.16 dan gambar 4.18 adalah proses 
penandaan titik sampel secara manual dengan menetapkan 
salah satu foto sebagai acuan atau referensi. Kemudian dapat 
digambarkan posisi kamera terhadap titik sampel yang dibuat 

kamera 
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pada gambar 4.13, gambar 4.15, gambar 4.17, dan gambar 
4.19. 

Tabel 4.8a Orientasi relatif foto 1 dan foto 2 

 
Tabel 4.8b Orientasi relatif foto 1 dan foto 2 

Photos X Y Z 
X Precision  Y Precision 

Z 
Precision 

9,10  0.088  ‐0.129  ‐0.821  0.001  0.008  0.015 

9,10  0.041  ‐0.098  ‐1.035  0.017  0.002  0.002 

9,10  0.155  ‐0.100  ‐0.929  0.011  0.002  0.001 

9,10  0.130  ‐0.054  ‐1.162  0.005  0.004  0.011 

9,10  0.089  ‐0.063  ‐1.139  0.012  0.003  0.009 

9,10  0.061  ‐0.033  ‐1.247  0.021  0.006  0.009 

9,10  0.191  ‐0.026  ‐1.279  0.001  0.007  0.013 

9,10  0.229  ‐0.061  ‐1.169  0.012  0.002  0.013 

9,10  0.479  ‐0.082  ‐1.715  0.001  0.006  0.033 

9,10  0.274  ‐0.111  ‐0.951  0.036  0.004  0.003 

Photos Precision 
Vector Length 

Tightness 
(percent) 

Angle 
RMS Residual 

(pixels) 

Largest 
Residual 
(pixels) 

9,10  0.017  0.012  23.083 degs  0.418  0.429 

9,10  0.018  0.001  18.425 degs  0.044  0.052 

9,10  0.011  0.058  20.657 degs  1.715  1.722 

9,10  0.0134  0.009  16.606 degs  0.230  0.237 

9,10  0.015  0.042  16.901 degs  0.998  1.010 

9,10  0.024  0.031  15.439 degs  0.680  0.682 

9,10  0.015  0.015  15.079 degs  0.330  0.337 

9,10  0.018  0.005  16.408 degs  0.129  0.136 

9,10  0.034  0.018  10.793 degs  0.285  0.286 

9,10  0.036  0.021  19.797 degs  0.617  0.630 
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Pada tabel di atas kerapatan maximal adalah 0.058 

dan RMS maximal adalah 1.715. 
 

ii. Proses orientasi relatif foto 
11 dan foto 14 

 

 
Gambar 4.14 Plotting titik yang sama dari foto yang saling 

berdempet objek gundukan berumput pada foto 11 dan foto 14 
 

Gambar 4.15 Posisi kamera dan titik terhadap pemodelan 
objek gundukan berumput pada foto 11 dan foto 14 

 

kamera 
kamera 
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Tabel 4.9a Orientasi relatif foto 3 dan foto 6 

 
Tabel 4.9b Orientasi relatif foto 3 dan foto 6 

Photos 
Precision 
Vector 
Length 

Tightness 
(percent) 

Angle 
RMS 

Residual 
(pixels) 

Largest 
Residual 
(pixels) 

11,14  0.044  0.012  27.252 degs  0.187  0.205 

11,14  0.047  0.059  21.414 degs  0.675  0.725 

11,14  0.040  0.031  21.151 degs  0.350  0.376 

11,14  0.013  0.108  21.102 degs  1.271  1.374 

11,14  0.013  0.004  21.184 degs  0.057  0.061 

11,14  0.031  0.310  21.523 degs  3.796  4.118 

11,14  0.015  0.011  18.671 degs  0.125  0.135 

11,14  0.023  0.059  18.125 degs  0.628  0.676 

11,14  0.031  0.168  17.642 degs  1.759  1.892 

11,14  0.036  0.252  19.597 degs  2.960  3.209 

Photos X Y Z X Precision  Y Precision  Z Precision 

11,14  0.475  ‐0.215  ‐1.610  0.031  0.008  0.031 

11,14  0.657  ‐0.180  ‐2.159  0.034  0.009  0.030 

11,14  0.591  ‐0.155  ‐2.176  0.029  0.008  0.026 

11,14  0.300  ‐0.110  ‐2.074  0.004  0.001  0.012 

11,14  0.346  ‐0.090  ‐2.088  0.004  0.002  0.012 

11,14  0.210  ‐0.124  ‐1.976  0.019  0.005  0.024 

11,14  0.112  ‐0.015  ‐2.266  0.008  0.002  0.012 

11,14  0.075  ‐0.004  ‐2.319  0.010  0.003  0.020 

11,14  0.008  ‐0.008  ‐2.341  0.0138  0.005  0.027 

11,14  0.016  ‐0.084  ‐2.060  0.027  0.006  0.022 
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Pada tabel di atas, kerapatan maximal adalah 0.310 

dan RMS maximal adalah 3.796. 
 

iii. Proses orientasi relatif foto 
12 dan foto 13 

 

 
Gambar 4.16 Plotting titik yang sama pada sisi berlawan dari 

data foto 12 dan 13 objek gundukan berumput  

Gambar 4.17 Hasil pemodelan titik objek gundukan berumput 
dan posisi kamera pada foto 12 dan foto 13  

 
 

kamera 
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Photos X Y Z X Precision  Y Precision 
Z 

Precision 

12,13  0.410  ‐0.119  ‐1.301  0.003  0.003  0.009 

12,13  0.383  ‐0.083  ‐1.333  0.001  0.002  0.008 

12,13  0.402  ‐0.033  ‐1.416  0.003  0.002  0.009 

12,13  0.488  ‐0.011  ‐1.403  0.007  0.001  0.010 

12,13  0.577  ‐0.021  ‐1.361  0.012  0.002  0.013 

12,13  0.496  ‐0.081  ‐1.321  0.008  0.001  0.008 

12,13  0.643  ‐0.086  ‐1.273  0.020  0.002  0.016 

12,13  0.108  ‐0.019  ‐1.437  0.014  0.003  0.018 

12,13  ‐0.064  ‐0.037  ‐1.369  0.024  0.004  0.023 

12,13  0.283  ‐0.150  ‐0.747  0.032  0.008  0.035 

 
Tabel 4.10b Orientasi relatif foto 4 dan foto 5 

Photos 
Precision 
Vector 
Length 

Tightness 
(percent) 

Angle 
RMS 

Residual 
(pixels) 

Largest 
Residual 
(pixels) 

12,13  0.011  0.109  17.075 degs  1.322  1.372 

12,13  0.008  0.075  16.898 degs  0.884  0.920 

12,13  0.011  0.015  15.868 degs  0.172  0.180 

12,13  0.013  0.293  15.354 degs  3.274  3.427 

12,13  0.018  0.317  14.967 degs  3.659  3.832 

12,13  0.012  0.055  16.119 degs  0.654  0.682 

12,13  0.025  0.123  15.063 degs  1.518  1.584 

12,13  0.024  0.049  16.938 degs  0.541  0.564 

12,13  0.034  0.044  17.866 degs  0.511  0.532 

12,13  0.048  0.004  30.343 degs  0.097  0.101 

Tabel 4.10a Orientasi relatif foto 4 dan 5 foto 5
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Pada tabel di atas, kerapatan maximal adalah 0.317 

dan RMS maximal adalah 3.659. 
 

iv. Proses orientasi relatif foto 
12 dan foto 15 

 

 
Gambar 4.18 Plotting titik dari foto 12 dan foto 15 pada objek 

gundukan berumput 

 

kamera 

Gambar 4.19 Posisi kamera dan titik dari hasil 
pemodelan objek 2 sudut pengambilan gambar 
gundukan berumput pada foto 12 dan foto 15 
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Photos X Y Z X Precision  Y Precision  Z Precision 

12,15  0.047  ‐0.051  ‐1.333  0.045  0.009  0.031 

12,15  0.075  ‐0.012  ‐1.416  0.026  0.006  0.028 

12,15  0.178  0.136  ‐1.645  0.027  0.008  0.013 

12,15  0.292  0.120  ‐1.615  0.038  0.009  0.021 

12,15  0.336  0.098  ‐1.579  0.041  0.008  0.022 

12,15  0.348  0.014  ‐1.397  0.028  0.011  0.030 

12,15  ‐0.093  ‐0.028  ‐1.261  0.077  0.0223  0.029 

12,15  ‐0.297  0.135  ‐1.675  0.011  0.010  0.018 

12,15  ‐0.333  0.162  ‐1.721  0.014  0.015  0.026 

12,15  ‐0.515  0.150  ‐1.693  0.018  0.015  0.038 

 
 

Tabel 4.11b Orientasi relatif foto 4 dan foto 7 

Photos 
Precision 
Vector 
Length 

Tightness 
(percent) 

Angle 
RMS 

Residual 
(pixels) 

Largest 
Residual 
(pixels) 

12,15  0.055  0.168  21.549 degs  2.633  3.031 

12,15  0.039  0.288  19.589 degs  4.008  4.161 

12,15  0.031  0.009  15.125 degs  0.195  0.228 

12,15  0.045  0.019  14.088 degs  0.281  0.308 

12,15  0.048  0.109  13.830 degs  1.387  1.452 

12,15  0.043  0.073  15.491 degs  1.102  1.189 

12,15  0.086  0.008  24.561 degs  0.244  0.313 

12,15  0.023  0.351  17.714 degs  3.939  4.216 

Tabel 4.11a Orientasi relatif foto 4 dan foto 7
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Photos 
Precision 
Vector 
Length 

Tightness 
(percent) 

Angle 
RMS Residual 

(pixels) 

Largest 
Residual 
(pixels) 

12,15  0.033  0.198  17.192 degs  2.174  2.354 

12,15  0.045  0.337  17.575 degs  3.658  3.771 

 
Pada tabel di atas, kerapatan maximal adalah 0.351 

dan RMS maximal adalah 4.008. 
 

Dan berikut adalah hasil pengolahan 
orientasi relatif 7 foto objek gundukan 
berumput. 

 
Tabel 4.12 Enam unsur orientasi luar (EOP) objek gundukan 

berumput 

 

Foto 
Parameter 

Xc Yc Zc Omega Phi Kappa 

Foto 1 
dan Foto 

2 

Foto 
1  

-0.00003 -0.0006 -0.003 0.021 deg -0.025 deg -0.001 deg 

Foto 
2 

0.335 -0.011 -0.021 0.134 deg 0.988 deg -0.705 deg 

Foto 3 
dan Foto 

6 

Foto 
3 

0.003 -0.00002 0.001 0.003 deg 0.095 deg -0.023 deg 

Foto 
6 

0.861 -0.002 0.360 1.072 deg 3.167 deg -0.982 deg 

Foto 4 
dan Foto 

5 

Foto 
5 

-0.031 0.017 0.011 -0.718 deg -1.094 deg 0.082 deg 

Foto 
4 

0.374 0.068 -0.103 -8.383 deg 1.185 deg 0.584 deg 

Foto 4 
dan Foto 

7 

Foto 
4 

0.033 -0.011 -0.015 0.428 deg 1.189 deg -0.006 deg 

Foto 
7 

0.392 -0.013 -0.432 5.154 deg 11.732 deg 1.053 deg 
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Analissa dalam menentukan orientasi ralatif dengan 
melakukan overlay 2 gambar atau lebih, sangat sulit 
mendapatkan nilai RMS yang kecil dari 0 (<0). Sehingga 
penulis melakukan pengolahan secara berualang-ulang sampai 
RMS yang didapat kecil. RMS maksimal pada pengolahan ini 
adalah 4.008764604 pixels. 

Pada objek gundukan berumput, pengolahan close range 
photogrametry sangat sulit dalam melakukan overlay karena 
bentuk objek yang tidak beraturan dan tidak adanya titik 
control lapangan. Sehingga sulit untuk menentukan 
volumenya. 

 
4.1.3 Pemodelan 3D Objek dan DSM 

 
Setelah melakukan overlay atau pertampalan dari 

beberapa foto, baik itu objek lemari maupun gundukan 
berumput, diperoleh pemodelan objek secara 3 dimensi. 

Berikut adalah model 3 dimensi objek lemari: 

Gambar 4.20 Pemodelan 3D objek lemari dari 2 sisi 
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Gambar 4.21 Pemodelan 3D objek lemari dari 1 sisi 

 
Sedangkan untuk objek gundukan berumput, tidak 

hanya dilakukan penandaan titik secara manual, melainkan 
juga dilakukan penandaan titik secara otomatis. Karena 
bentuk objek yang tidak beraturan, sedikit menyulitkan 
penulis untuk melakukan pengolahan data foto. 

 

 
Gambar 4.22 Penandaan titik secara manual dan     otomatis 

pada objek gundukan berumput 
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Gambar 4.23 Pemodelan 3D gundukan berumput 

 
4.1.4 Volume Objek Lemari 
 

Metode hitungan objek lemari adalah menggunakan 
rumus balok. 

Tabel 4.13 Hasil Hitungan Volume Lemari 

 
Dari hasil perhitungan volume menggunakan metode Close 

Range Photogrammetry (CRP), diperoleh volume sebesar 
0.107 m3, sedangkan hasil perhitungan volume objek lemari 
metode roll meter adalah 0.192 m3. Dengan demikian hasil 
perbandingan antara metode CRP dengan perhitungan objek 
secara langsung menggunakan roll meter tidak terlalu jauh, 
yaitu sebesar 0.085 m3. 
  
 

Metode 
Pengukuran Panjang (m) Lebar (m) Tinggi (m) Volume (m3) 

CRP 0.457 0.423 0.556 0.107 

Roll Meter 0.400 0.400 1.200 0.192 
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4.1.5 Pengolahan Data Metode Tachymetri 
 
4.1.5.1 Pengukuran Titik Kontrol dan Titik Detil 

 Kerangka dasar untuk pengukuran menggunakan 
kerangka dasar yang telah tersedia di sekitar daerah yang 
akan dipetakan. Alat yang digunakan dalam pengukuran 
titik control objek dan titik detail adalah Electronic Total 
Stasion Topcon. Pengamatan yang diambil yaitu data sudut 
horizontal, sudut zenith, dan jarak miring. 
 

4.1.5.2 Pengolahan Data Metode Tachymetri 
 Koordinat tiap titik hasil pengukuran dengan metode 
tachymetry dihitung dengan menggunakan persamaan 
berikut. 
XA = X1 + D sin α 
YA = Y1 + D cos α 
dan 
tinggi titik A dapat ditentukan dengan menggunakan 

persamaan : 

 
TA = Dm cos Z + ta atau TA = D cot Z + ta 

 
Keterangan gambar : 
 
α = Sudut jurusan 
z = Sudut zenith 
Dm = Jarak miring 
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D = Jarak datar 
ta = Tinggi alat 
A = Titik detail 
l = Titik kerangka dasar 

 
Tabel 4.14 Hasil Hitungan Permukaan 1 

 
 

Tabel 4.15 Hasil Hitungan Permukaan 2 atau perencanaan 

 
Hasil titik sampel metode tachymetry dapat dilihat 

pada gambar berikut. Dari data tachymetry ini, beberapa 
digunakan sebagai titik ikat dalam proses transformasi 
koordinat. 

Jumlah titik 138
elevasi minimum (m) 5.3

elevasi maksimum (m) 5.9
koordinat minimum (x,y) 1028.099 ; 985.176

koordinat maksimum (x,y) 1034.169 ; 992.718
kontur 150

Jumlah titik 54

elevasi minimum (m) 0

elevasi maksimum (m) 0

koordinat minimum (x,y) 1028.099 ; 985.112

koordinat maksimum (x,y) 1034.169 ; 992.718

kontur 55
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Gambar 4.24 Kontur atau DSM tampak atas 
 

Gambar 4.25 Kontur atau DSM tampak diagonal 
 

Gambar 4.26 Kontur atau DSM tampak samping 
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4.1.5.3 Hitungan Volume 
 

Tabel 4.16 Hasil Perhitungan Volume Gundukan Berumput 
Menggunakan ETS 

 
4.2 Analisis 
4.2.1 Analisa Kalibrasi Kamera 

Pada pengolahan kalibrasi kamera, diperoleh point 
marking residual dengan nilai RMS 0,114 pixels. Kerapatan 
titik maksimum adalah pada titik 11 dengan nilai 0,00069 m 
dan titik minimum pada titik 65 dengan nilai 0,00013 m. 
Analisa yang muncul adalah jumlah area foto yang ditutupi 
oleh titik adalah 14%, yang merupakan kurang dari yang 
direkomendasikan, yaitu sebesar 80%. Dengan demikian 
disarankan untuk mengambil ulang foto dari grid kalibrasi 
dengan pencahayaan yang bagus sehingga titik yang ditandai 
mengisi bingkai foto sebanyak mungkin. Hal ini 
menghasilkan kalibrasi yang lebih baik karena lebih banyak 
lensa yang akan dikalibrasi untuk memperhitungkan 
variabilitas seluruh lensa. 

 
4.2.2 Analisa Orientasi Reralif  

Dalam menentukan orientasi ralatif dengan melakukan 
overlay 2 gambar atau lebih, sangat sulit mendapatkan nilai 

 volume cut  162.164 m3

volume fill  0

volume hasil 162.164 m3

jumlah titik  653

elevasi minimum (m) 5.3

elevasi maksimum (m) 5.9

koordinat minimum (x,y) 1028.099 ; 985.112

koordinat maksimum (x,y) 1034.169 ; 992.718
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RMS yang kecil dari 0 (<0). Sehingga penulis melakukan 
pengolahan secara berulang-ulang sampai RMS yang didapat 
kecil. RMS maksimal pada pengolahan overlay foto 4 dan 7 
pada koordinat foto (0,075 ; -0.012 ; -1,416) adalah 
4.008764604 pixels. Hal ini disebabkan karena pada saat 
pengambilan data foto di lapangan, tidak dipasangnya bentuk 
patok atau tanda. Jika hal ini dilakukan, maka akan sangat 
memudahkan penulis dalam melakukan overlay 2 foto yang 
berbeda atau lebih dan saling bertampalan. 

 
4.2.3 Analisa Intersection dan DSM 

Bagusnya hasil pembentukan 3D objek yaitu 
bergantung pada hasil intersection dari 2 foto yang saling 
bertampalan. Untuk objek lemari, pengeplotan titik 
sekutu yang kurang dari 20 titik, sudah mewakili bentuk 
dari objek yang diteliti, sehingga dari hasil intersection 
yang berupa koordinat titik-titik foto, dapat dibentuk 3D 
dan DSM objek. 

Untuk objek gundukan berumput dimana bentuknya 
yang tidak beraturan. Jumlah titik sekutu yang minim 
tidak dapat membentuk 3D objek secara sempurna, 
bahkan jauh dari kata sempurna. Dibutuhkan ratusan titik 
sekutu dan titik kontrol yang banyak untuk dapat 
membentuk 3D objek. 
 
4.2.4 Analisa Volume 

Dari hasil volume rata-rata objek lemari dengan metode 
CRP adalah 0.107 m3 dan metode rol meter adalah 0.192m3. 
Sehingga selisihnya adalah 0.085 m3. Didapat selisih yang 
tidak terlalu jauh, karena objek yang diteliti dalam bentuk 
beraturan dan mudah untuk membuat titik sekutunya. 

Volume gundukan berumput metode CRP belum 
menemukan hasil, seperti yang sudah dijelaskan di bagian 
analisa orientasi relatif pada  objek yang kurang beraturan 
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(gundukan berumput) bahwa tidak adannya GCP atau titik 
kontrol pada saat pengambilan data foto di lapangan. Oleh 
karena itu perbandingan volume gundukan berumput antara 
metode CRP dan thacymetri belum bisa ditentukan. Volume 
gundukan menggunakan ETS adalah 162.164987 m3. 

 
4.2.5 Uji Statistika untuk Volume 

Teknik lain dalam pengujian objek lemari hasil kedua 
metode yang berbeda adalah dengan melakukan uji statistik. 
Dalam hal ini menggunakan metode yang dinakan Uji T-Test. 
Test Statistik dengan menggunakan uji t-test untuk meguji 
apakah hasil pengukuran metode CRP mempunyai tinggkat 
ketelitian yang sama dengan pengukuran metode roll meter. 
Jika digunakan derajat kepercayaan 95%, maka α = 5%. 
Penulis melakukan analisa dengan membandingkan  data hasil 
pengukuran menggunakan roll meter dan CRP menggunakan 
perangkat lunak Minitab 16 dengan tampilan sebagai berikut: 

 
Tabel 4.17 Hasil Analisis Paired T-Test 

N Mean Standar Deviasi SE Mean 

CRP 4 0.386 0.194 0.097 

Roll Meter 4 0.548 0.446 0.223 

Difference 4 -0.162 0.327 0.163 

 
95% CI for mean difference: (-0.682; 0.358) 
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = -0.99  
P-Value = 0.394 

 
Karena nilai P lebih besar dari α (P> α), maka H0 gagal 

ditolak. Oleh sebab itu diambilan kesimpulan bahwa metode 
Fotogrametri Jarak Dekat (CRP) dengan metode Roll Meter 
nyaris tidak ada perbedaan yang signifikan. Dengan kata lain 
metode CRP sebagai alternative masih dapat dikatakan valid. 
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“Halaman ini sengaja dikosongkan” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN A REPORT KALIBRASI 
KAMERA 
 
Status Report Tree 
 
Project Name: Bismillah.pmr 
 
Problems and Suggestions (1) 
   Project Problems (1) 
      The total photo area covered by points is 
14%, which is 
less than the recommended 80%. 
         Try to take photos of the calibration grid so 
that marked points fill as much of the photo 
frame as possible. Also move the grid around the 
frame so overall there is good coverage across all 
photos. This will result in a better calibration as 
more of the lens will be calibrated to account for 
variability throughout the lens. 
   Problems related to most recent processing (0) 
 
Information from most recent processing 
   Last Processing Attempt: Thu Jan 09 09:43:43 
2014 
   PhotoModeler Version: 6.2.2.596 - final,full 
   Status: successful 
   Processing Options 
      Orientation: off 
      Global Optimization: on 
      Calibration: on (full calibration) 
      Constraints: off 
   Total Error 



      Number of Processing Iterations: 2 
      Number of Processing Stages: 2 
      First Error: 0.885 
      Last Error: 0.885 
   Precisions / Standard Deviations 
      Camera Calibration Standard Deviations 
         Camera1: Canon EOS 5D Mark II [24.00] 
Defry_M 
            Focal Length 
               Value: 24.790558 mm 
               Deviation: Focal: 0.004 mm   
            Xp - principal point x 
               Value: 18.020613 mm 
               Deviation: Xp: 0.005 mm   
            Yp - principal point y 
               Value: 12.197914 mm 
               Deviation: Yp: 0.006 mm   
            Fw - format width 
               Value: 36.528877 mm 
               Deviation: Fw: 0.002 mm   
            Fh - format height 
               Value: 24.333200 mm 
            K1 - radial distortion 1 
               Value: 1.543e-004 
               Deviation: K1: 1.9e-006      
            K2 - radial distortion 2 
               Value: 0.000e+000 
            K3 - radial distortion 3 
               Value: 0.000e+000 
            P1 - decentering distortion 1 
               Value: 1.716e-005 
               Deviation: P1: 2.5e-006      



            P2 - decentering distortion 2 
               Value: 2.282e-005 
               Deviation: P2: 2.7e-006      
 
Quality 
   Photographs 
      Total Number: 12 
         Bad Photos: 0 
         Weak Photos: 0 
         OK Photos: 12 
      Number Oriented: 12 
      Number with inverse camera flags set: 0 
   Cameras 
      Camera1: Canon EOS 5D Mark II [24.00] 
Defry_M 
         Calibration: yes 
         Number of photos using camera: 12 
         Average Photo Point Coverage: 14% 
   Photo Coverage 
      Number of referenced points outside of the 
Camera's calibrated coverage: 0 
   Point Marking Residuals 
      Overall RMS: 0.114 pixels 
      Maximum: 0.448 pixels 
         Point 11 on Photo 7 
      Minimum: 0.071 pixels 
         Point 65 on Photo 10 
      Maximum RMS: 0.229 pixels 
         Point 87 
      Minimum RMS: 0.034 pixels 
         Point 65 
   Point Tightness 



      Maximum: 0.00069 m 
         Point 11 
      Minimum: 0.00013 m 
         Point 65 
   Point Precisions 
      Overall RMS Vector Length: 8.36e-005 m 
      Maximum Vector Length: 9.02e-005 m 
         Point 11 
      Minimum Vector Length: 8.24e-005 m 
         Point 55 
      Maximum X: 4.67e-005 m 
      Maximum Y: 4.19e-005 m 
      Maximum Z: 6.48e-005 m 
      Minimum X: 3.73e-005 m 
      Minimum Y: 3.7e-005 m 
      Minimum Z: 6.24e-005 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LAMPIRAN B SPESIFIKASI KAMERA 
 
 

 
 

Gambar Canon EOS 5D ii 
 

 21.1 Megapixel Full-Frame Sensor 
 3.0" High Resolution LCD Display 
 Live View Mode 
 1080p Movie Mode 
 Dust & Weather-Resistant 
 Self Cleaning Sensor 
 Broad ISO Range (50-25600) 
 3.9 fps Burst Mode 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



LAMPIRAN C UJI STATISTIK PAIRED T-
TEST 
 

Tabel input hasil pengukuran objek lemari dari 2 
metode 

 
 
Paired T-Test and CI: crp; roll  
 
Paired T for crp - roll 
 
            N    Mean  StDev  SE Mean 
crp         4   0.386  0.194    0.097 
roll        4   0.548  0.446    0.223 
Difference  4  -0.162  0.327    0.163 
 
95% CI for mean difference: (-0.682; 0.358) 
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = -0.99  P-
Value = 0.394 
 

 
Gambar diagram perbedaan boxplot  



 

Gambar grafik perbedaan histogram 

 

Gambar grafik perbedaan nilai plot individu 

H0: �d = 0 (Tidak ada perbedaan hasil 
pengukuran) 

H1: �d ≠ 0 (Ada perbedaan hasil pengukuran) 

 



LAMPIRAN D FOTO DATA 

 

 

 

 

 

 

Gambar bidang kalibrasi menggunakan kamera 
Canon EOS 5D ii 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar bentuk 3D kalibrasi kamera 



 

 

 

 

 

 

Gambar pemodelan 3D objek lemari di lihat dari 
tampak atas 
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BAB V 
PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 
Dari penelitian ini dapat diambil beberapa kesimpulan, 

yaitu : 
1. Parameter Orientasi Dalam kamera pada hasil kalibrasi 

kamera yaitu focal length = 24.790,  posisi titik utama 
foto (XP ;YP) = 18.021;12.197, dan koefisien distorsi lensa 
K1 = 0.00015, K2 = 0, K3 = 0, P1 = 0.000017, dan P2 = 
0.000022  

2. Pemodelan objek beraturan yang diwakili oleh lemari 
berhasil dilakukan, sementara itu objek yang tidak 
beraturan seperti gundukan berumput tidak berhasil 
dilakukan. 

3. Volume objek lemari berdasarkan roll meter adalah 0.192 
m3 dan berdasarkan CRP adalah 0.107 m3. Untuk objek 
gundukan berumput, berdasarkan hasil thacymetri 
162.165 m3 dan berdasarkan CRP belum berhasil 
ditentukan. Perhitungan volume suatu objek dengan 
metode fotogrametri rentang dekat (CRP) merupakan 
alternatif yang kurang akurat untuk objek yang tidak 
beraturan. 

4. Hasil Uji statistik pengukuran objek lemari dengan 
membandingkan metode Roll Meter dengan CRP 
memperoleh nilai P = 0.394, sehingga disimpulkan 
metode CRP untuk objek yang beraturan masih bisa 
dikatakan valid.  

 
6.2 Saran 

Saran yang diberikan untuk pengembangan tugas akhir ini 
adalah: 
1. Untuk jenis objek yang tidak beraturan yaitu gundukan 

berumput, demi mendapatkan hasil orientasi relatif yang 
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bagus seharusnya dipasang tanda atau titik kontrol di 
objek gundukan. 

2. Pada objek lemari,  karena perbandingan hitungan volume 
antara metode CRP dan menggunakan roll meter tidak 
terjadi perbedaan yang signifikan maka sebaiknya 
digunakan bentuk lemari yang lebih bervariasi atau yang 
berbeda ukuran untuk menguji ketelitian perangkat lunak 
photomodeler scanner. 

3. Untuk penelitian selanjutnya, perangkat lunak 
photomodeler scanner tidak baik dalam proses 
pengolahan objek tidak beraturan tanpa titik kontrol. 
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