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I. PRE-SURVEY 

 

 

 Perecanaan  terbang merupakan  proses  yang  paling  vital  dalam  pemetaan  

foto udara.  Perecanaan  dapat  pula  memprediksi  resiko  yang dihadapi, sehingga 

kondisi yang akan terjadi di lapangan dapat diatas dengan baik. Perencanaan yang baik 

akan memberikan hasil yang baik pula. Berikut  ini adalah point apa saja yang perlu 

dipersiapkan sebalum pelaksanaan survey.  

1.1.  Rencana Terbang  

 Rencana  terbang  dilaksanakan  sebelum  UAV  akan  diterbangkan.  Pada 

perencanaan ini akan diketahui luas area yang akan disurvey, lama terbang dan titik 

dimana UAV akan Takeoff dan landing.  

 

1.2  Waypoint dan Flight Info   

 Informasi penerbangan akan  sangat berpengaruh  terhadap proses penerbangan 

UAV. Informasi ini akan menjadi input kepada pilot untuk dapat memantau jalannya 

pengambilan gambar dan pergerakan UAV.  Jalur  terbang merupakan  salah  satu 

informasi yang sangat penting untuk dipantau, hal ini dikarenakan kualitas peta akan 

bergantung pada aspek ini, semakin baik waypoint yang diatur, maka semakin baik 

pula overlap dari  setiap gambar dan pada akhirnya  semakin baik pula hasil yang 

diperoleh. berikut ini adalah langkah-langkah yang diperlukan dalam perencanaan 

terbang dan informasi apa saja yang perlu diperhatikan : 

1. Luas area yang akan di survey  

2. Jarak trak/jalur terbang  

3. Lama terbang yang dibutuhkan  

4. Jumlah baterai  

5. Kecepatan terbang  

6. Kelerangan  

7. Arah terbang/jalur terbang 

8. Jumlah gambar yang akan diambil  
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9. Jumlah memori yang dibutuhkan  

10. Ketinggian terbang  

11. Resolusi yang akan dihasilkan  

12. Kekuatan signal dari RX dan TX  

13. Jumlah GPS yang mengikat  

14. Persentase overlap yang akan dihasilkan  

15. Kenampakan area yang akan di survey  

 

1.3.  Point For Takeoff/Landing  

 Point for takeoff/landing adalah titik dimana UAV akan mulai terbang dan 

mendarat. Titik  ini  memerlukan  clearence  area  yang  baik.  Hal  tersebut  sebagai  

tidakan keamanan  apabila  terjadi  hal  yang  tidak  terduga  saat  UAV  sedang  

beroperasi. Beberapa  hal  yang  perlu  dipertimbangkan  dalam  menentukan  titik  ini  

sebagai berikut :  

1. Cuaca  

2. Angin   

3. Obstacle (halangan)   

4. Baterai  

5. Waypoint  

6. Interference (gangguan)  

7. Jangkauan Remote Control  

 

1.4.  Persiapan Alat  

 Sebelum  pelaksanaan  survey  perlu  kiranya  surveyor  untuk  dapat 

mempersiapkan lebih detail mengenai apa  saja  yang perlu disiapkan. Adapun  hal-hal  

yang perlu dipersiapkan diantaranya :  

1. Baterai, Baterai ini mimiliki waktu persiapan yang cukup lama. Hal 

tersebut disebabkan oleh lamanya isi daya dari setiap baterai. Oleh sebab 

itu surveyor hendaklah mempersiapkan  baterai  sehari  sebelum  
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pelaksanaan  survey.  Disamping  itu untuk  baterai  Phantom  4  ini 

memerlukan  prosedur  yang  sudah  ditentukan. Untuk  lebih  detail  

mengenai  hal  tersebut  dapat  dibaca  user  manual  DJI Phantom 4 yang 

telah tersedia.   

2. UAV, Persiapan  yang  perlu  dilakukan  untuk  UAV/drone  adalah  

normalisasi keseluruhan perangkat baik hardwere maupun softwere. 

Beberapa hal yang perlu di periksa sebelum melakukan survey adalah :  

- Motor  

- Gimbal  

- Keseimbangan propeller (apabila dibutuhkan)  

- Firmwere  

- Remote Control (RC)  

- Kalibrasi sensor/IMU  

- Kalibrasi Gimbal  

- Kalibrasi kompas  

- Kalibrasi RC  

- Antenna   

3. Rencana Terbang , Perlu di periksa kembali rencana terbang yang telah 

disusun, apakah sudah sesuai atau belum. Hal ini sangat perlu dilakukan 

untuk mengantisipasi adanya crash sofwere dilapangan. Mengingat 

system survey yang direkomendasikan adalah autopilot, maka dirasa 

penting untuk memastikan segala sesuatunya.   

 

1.5.  Pre-mark  

 Pre-mark adalah  salah  satu bagian yang  juga dinilai penting pada proses  ini.  

Pre-mark  adalah  penanda  yang  ditempatkan  sebelum  survey  dimulai.  Penanda  

ini selanjutnya dijadikan sebagai titik GCP (Ground Control Point) yang gunanya adalah 

mengkoreksi  foto agar  koordinat  yang dihasilkan dapat  sesuai. Disamping  itu pre-

mark ini terbagi menjadi 2 macam yaitu cross dan sign, berikut adalah penjelasannya  
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1.5.1.  Cross  

 Cross  adalah  tanda  yang  berupa  garis menyilang  dan  berwarna  cerah. Cross  

ini difungsikan  sebagai  penanda  agar  titik GCP  dapat  dengan mudah  diidentifikasi 

dalam proses pembuatan foro udara.   

 

Gambar 1. Tanda hitam putih berbentuk garis menyilang adalah contoh dari cross. 

 

1.5.2  Sign  

 Sign adalah penanda yang lebih detail daripada cross. Hal ini dimaksudkan 

sebagai penanda  titik  tengah pada  setiap cross. Selain  itu  sign dapat pula  sebagai 

koreksi geomatrik dari hasil foto udara 
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Gambar 2. Sign yang baik 

1.5.3.  GCP Distribution   

 Ground Control Point dibutuhkan untuk dapat mengkoreksi koordinat dan 

sumbu XY dari  hasil  foto  udara.  Berbeda  dengan  titik  GCP  yang  dipakai  untuk  

proses orthorektifikasi citra satelit, yang mana antar titik GCP memiliki jarak 2-4 km, 

titik GCP untuk  foto  udara  memiliki  baseline  yang  lebih  rapat.  Hal  tersebut  terjadi  

karena kedalaman  resolusi  peta  yang  dihasilkan  oleh  foto  udara  merupakan  jenis  

peta detail. Jarak antar baseline pada pemetaan foto udara dapat disesuaikan dengan 

area survey dan persebaran titik GCPnya.  

 Beberapa  literatur  yang  menjelaskan  bahwa titik  GCP  harus  ditempatkan  

homogen  di keseluruhan area yang akan disurvey. Sebagai perumpaan yaitu apabila 

dibayangkan bahwa daerah yang akan disurvey sebagai meja yang besar dan  titik GCP  

sebagai  kakinya. Apabila semua  "kaki"  ditempatkan  pada  lokasi  yang sama  dari  

"meja,"  maka  meja  tersebut  tidak akan  dapat  berdiri  dengan  sempurna  atau 

“miring”,  sedangkan  apabila  "kaki"  tersebut  menyebar,  maka  "meja"  akan  berdiri 

dengan stabil. Selain itu, akan sangat dianjurkan untuk menempatkan satu titik GCP 

di  pusat  daerah  untuk  lebih meningkatkan  kualitas  rekonstruksi  seperti  yang  ada 

pada gambar disamping. Beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan dalam 

penyebaran titik GCP ini adalah  

- Jumlah minimal GCP yang dibutuhkan adalah 3 titik yang setidaknya 

terdapat pada 2 gambar.  
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- Jumlah titik antara 10-15 titik merupakan  jumlah yang direkomendasikan 

agar mendapatkan akurasi yang lebih baik.  

- Untuk kondisi dengan kelerangan lebih tinggi dan kompleks 

direkomendasikan untuk lebih diperbanyak.  

- Disarankan  untuk  menggunakan  setidaknya  5  GCP,  yang  masing-

masing teriidentifikasi  pada  5  gambar,  hal  ini  dapat meminimalkan  

ketidakakuratan pengukuran serta membantu untuk mendeteksi kesalahan 

yang mungkin terjadi saat memasukkan GCP. 

- Titik GCP harus ditempatkan secara merata pada lanskap untuk 

meminimalkan kesalahan dalam Skala dan Orientasi.  

- Jangan menempatkan titik GCP persis di tepi area survey, karena titik 

tersebut hanya akan terlihat pada beberapa gambar saja.  
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II.  SURVEY 

 

2.1.  Pemasangan Pre-Mark  

 Pada  proses  pengambilan  data  (survey).  Pre-mark  hendaknya  telah  

terpasang dengan baik sebelum UAV mulai terbang (takeoff). Titik pemasangan pre-

mark telah ditentukan pada tahap perencanaan survey. Beberapa hal yang perlu 

diperhatikan pada tahap pemasangan pre-mark adalah  

- Pre-mark harus terikat kuat, Hal  ini  diperlukan  untuk  mengantisipasi  

hal-hal  yang  dapat  merubah, menggeser atau bahkan memindah tanda 

yang telah dibuat.    

- Tergambar jelas, Hal  ini  dimaksudkan  agar  dapat  teridentifikasi  

dengan  baik  pada  saat pengolahan foto udara  

- Ditempatkan pada posisi yang jauh dari keramaian, Dikhawatirkan tidak 

ada yang melepas, menutupi dan merusak  

- Ditempatkan pada lokasi terbuka, Hal ini untuk mengantisipasi tidak 

adanya pohon atau halangan lain yang dapat menghalangi pre-mark 

dengan kamera dari UAV   

 

Gambar 3. Pre-Mark 
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2.2.  Prosedur Terbang  

 Prosedur  terbang diperlukan agar  survey dapat berjalan dengan baik dan  

lancar. berikut adalah prosedu yang perludilakukan pada saat survey  

- Instalasi Alat , Instalasi alat akan  lebih detail dijelaskan sesuai dengan 

user manual alat yang akan dipakai.  

- Cheking & Test Flight , Tahap  ini merupakan tahap penting yang sering 

dilupakan atau dilewati oleh para  surveyor/pilot.  Tahap  ini pilot dengan  

sigap memantau kondisi lingkungan baik di darat maupun diudara. 

Selain itu pilot juga memantau ketinggian yang memungkinkan untuk 

dapat menerbangkan UAV. Hal lain yang  perlu  diperhatikan  adalah  

memantau  obyek  tinggi  yang  dirasa dapat mengganggu jalannya survey  

- Start Survey , Apabila  semua  prosedur  dirasa  telah  dipenuhi,  maka  

UAV  dapat diterbangkan  

  

2.3. Data Cheking  

 Tahap ini diperlukan untuk dapat memantau apakah survey yang 

dilakukan berjalan dengan baik atau  terjadi masalah dalam pengambilan data. 

Pada  tahap  ini pilot akan  terus memonitor  pergerakan  UAV  dan  data-data  

yang  telah  diambil.  Data cheking  dilakukan  sebanyak  dua  kali.  Yang  

pertama  dilakukan  pada  saat  UAV terbang. Kedua data cheking dilakukan 

pada saat UAV telah mendarat dan data pengamatan telah didownload. Apabila 

data yang diambil oleh UAV dirasa kurang, maka survey harus diulang kembali, 

baik secara keselurahan, maupun spot dimana data dianggap kurang baik atau 

rusak atau bahkan belum terekam.  
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III. PROCESSING ANALISIS DATA DRONE MENGGUNAKAN AGISOFT 

METASHAPE PROFESSIONAL 

  

Tahap  processing  dilakukan  apabila  data  yang  terekam  oleh  UAV  dinilai  

telah memenuhi.  Tahap  ini  terbagi menjadi dua bagian.  Pertama adalah  

Filtering Data kemudian yang selanjutnya adalah orthophoto.  

3.1.  Filtering Data  

 Penyaringan  data  dilakukan  untuk  membuang  data-data  yang  tidak  

diperlukan pada saat pengolahan gambar. Proses dilakukan dengan cara 

memilih satu persatu gambar  yang  baik  dan  dapat  di  proses  lebih  lanjut.  

Disamping  filtering  data diperlukan pula untuk dapat memeriksa kualitas data 

dan kelengkapan atributnya, seperti data koordinat, waktu pengambilan, dan 

data penerbangan.  

3.2  Orthophoto  

 Penjelasan dibawah ini akan menggambarkan langkah-langkah 

pengolahan utama DEM/Orthomosaic dengan koreksi dari titik kontrol tanah. 

3.2.1  Add Photo  

 Untuk menambahkan foto pilih Tambah Foto perintah dari menu 

Workflow atau klik    Add Photos tombol yang terletak di Workspace toolbar.  

Pada dialog Add Photos isi folder sumber dan pilih file yang akan diproses. Klik 

tombol Open. 
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Gambar 4. Add Photo 
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3.2.2  Preferences  

 Preferensi  Buka Dialog menggunakan  perintah  yang  sesuai  dari menu 

Tools : 

 

 

Gambar 5. Preferences 

  



12 

 

- Stereoscopic Display --> Mode: anaglyph (penggunaan Hardware  jika 

kartu grafis Anda mendukung Quad Buffered stereo); Parallax: 1.0  

- Measurements --> Latitude/Longitude format : Penulisan Sistem 

koordinat (Decimal Degrees / Degrees, minutes, seconds); Unit : metre / 

Foot 

- Write  log  to file:  menentukan  direktori  mana  Agisoft akan disimpan. 

- Dilanjutkan advanced untuk parameter sebagai berikut --> Keep depth 

maps: diaktifkan 

- Export/Import --> Strip file extensions from camera labels dan load 

camera calibration from XMP meta data : diaktifkan 

- Miscellaneous --> Enable fine-level task subdivision dan Enable VBO 

support: diaktifkan  

3.2.3  Align Photos  

 Pada tahap ini PhotoScan akan menemukan pencocokan poin antar 

gambar yang tumpang  tindih,  dan  memperkirakan  posisi  kamera  untuk  

setiap  foto  serta  akan membangun sparse point cloud model. 

Pilih Align photo dari menu Workflow. 
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Gambar 6. Align Photos 

Parameter yang direkomendasikan untuk tahap ini adalah:  

- Accuracy : High  (Low: Triangulasi udara dengan tingkat akurasi rendah, 

waktu pengolahan cepat, Medium : Triangulasi udara dengan tingkat 

akurasi menengah, waktu pengolahan lebih lama dibandingkan “Low”, 

High: Triangulasi udara dengan tingkat akurasi tinggi, waktu pengolahan 

lebih lama dibandingkan dengan “Low” dan “Medium”) 

- Reference preselection : Referensi (opsi ini dipilih ketika posisi kamera 

telah diketahui)  

- Key Point limit : 40000  

- Tie Point limit : 10000  

 Klik  tombol OK untuk memulai  keselarasan  foto. Dalam waktu  yang 

cukup  singkat (tergantung pada  jumlah gambar yang akan diproses) akan 

mendapatkan sparse  point  cloud model  ditampilkan  dalam  tampilan Model.  
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posisi  kamera  dan orientasi yang ditunjukkan oleh persegi panjang biru pada 

tampilan sebagai berikut: 

3.2.4  Koreksi Geometri 

3.2.4.1.  Optimize Camera Alignment  

 Untuk  mendapatkan  akurasi  yang  lebih  baik,  maka  dalam  

menghitung  kamera eksternal dan parameter internal dan untuk memperbaiki 

mungkin distorsi (misalnya "mangkuk  efek"  dan  lain-lain),  prosedur  optimasi  

harus  dijalankan.  Langkah  ini terutama dianjurkan  jika  koordinat  titik  

kontrol  tanah  yang dikenal hampir  tepat  – dalam beberapa sentimeter akurasi 

(berdasarkan penanda prosedur optimasi).  

 Klik  tombol Settings pada panel Referensi dan dalam dialog Pengaturan 

Referensi pilih sesuai sistem koordinat dari daftar sesuai koordinat data GCP. 

Berikut ini dialog untuk pengaturan referensinya : 
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Gambar 7. Penentuan Referensi 

akurasi penanda: 0,005 (menentukan nilai sesuai dengan akurasi pengukuran).  

Skala bar akurasi: 0,001  

akurasi penanda: 0.1  

Titik akurasi Tie: 1  

Klik tombol OK. 

3.2.4.2.  Input GCP Coordinates dari GPS Geodetik 

 Impor  koordinat penanda dari  sebuah  file. Klik  tombol  Import pada  

toolbar panel Referensi dan pilih  file  yang berisi GCP  koordinat data dalam 

dialog Open. Cara termudah untuk mengimport adalah dengan membuka File 

koordinat  (*  .txt) yang berisi nama penanda, x-, koordinat y dan ketinggian.  

Pada  Impor  dialog  CSV  menunjukkan  pembatas  sesuai  dengan  struktur  

file. Selanjutnya  dapat  diperhatikan  bahwa  karakter  “#” mengindikasikan  
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garis  yang tidak dipergunakan dalam penomoran baris. Berikut adalah dialog 

impor CSV: 

 

Gambar 8. Input GCP 

Klik OK selanjutnya akan muncul di panel Reference 

3.2.4.3. Koreksi foto dengan data GPS Geodetik 

 Penanda (place marker) digunakan untuk mengoptimalkan posisi kamera 

dan data orientasi, yang memungkinkan untuk model hasil referensi yang lebih 

baik. Untuk menghasilkan akurat georeferensi orthomosaic setidaknya 10 - 15 

titik kontrol tanah (GCP) harus merata dalam area of interest. 

 Kemudian,  ketika  geometri  telah  dibangun , selanjutnya membuka foto 

di mana GCP adalah terlihat dalam Photo View dengan mengklik dua  kali pada  

ikon pada panel  Foto. Memperbesar untuk mencari GCP pada foto dan 
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menempatkan penanda di titik yang sesuai gambar menggunakan Buat Marker 

(penanda) dari menu konteks foto yang tersedia di klik kanan pada foto dibuka 

pada posisi yang sesuai: 

Pilih penanda pada panel Referensi. Kemudian saring gambar menggunakan 

Filter oleh opsi penanda dalam menu konteks yang tersedia dengan mengklik 

kanan pada label penanda di Workspace tersebut 

 Sekarang Anda perlu memeriksa lokasi penanda pada setiap foto yang 

terkait dan memperbaiki posisinya  jika perlu untuk memberikan akurasi 

maksimum. Buka setiap foto di mana penanda dibuat  terlihat. Memperbesar 

dan  tarik penanda  ke  lokasi yang benar  sementara menekan  tombol kiri 

mouse. Ulangi  langkah  tersebut untuk setiap GCP. 
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Gambar 9. Koreksi foto 
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3.2.4.4  Set Bounding Box  

 Bounding  Box  digunakan  untuk  mendefinisikan  area  rekonstruksi.  

Bounding  box adalah resizable dan dapat diputar. Penting  untuk  diperhatikan:  

Sisi berwarna merah dari  kotak menunjukkan  sebagai bidang  tanah dari 

pesawat dan harus diatur dengan model  yang  sejajar dengan bidang XY.   

 

 

Gambar 10. Set Bounding Box 
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3.2.5  Build Dense Cloud  

 Berdasarkan posisi kamera diperkirakan program menghitung  informasi 

mendalam untuk setiap kamera untuk digabungkan menjadi satu titik awan 

padat yang tunggal (single dense cloud point). Pilih build dense cloud dari menu 

Workflow. 

 

 

Gambar 11. Build Dense Cloud 

Mengatur nilai parameter yang direkomendasikan sebagai berikut:   

- Quality: Medium (kualitas yang lebih tinggi membutuhkan waktu yang 

cukup lama dan  menuntut  lebih  banyak  sumber  daya  komputasi,  

kualitas  rendah  dapat digunakan untuk pengolahan cepat)  

- Depth filtering  :  agresisive  (jika  geometri  yang  akan  direkonstruksi  

dinilai  cukup  kompleks  dengan  banyak  detail-detail  kecil  atau  

permukaan  untextured,  seperti atap,  dianjurkan  untuk  mengatur  

dengan  Mild  sebagai  modus  filteringnya,  hal tersebut agar fitur penting 

untuk tidak dikeluarkan.  Disable : Tidak menggunakan Filter, Mild : filter 

untuk permukaan yang relatif sederhana, Moderate : Untuk penggunaan 
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yang netral, Aggressive : Untuk permukaan dengan variasi titik tinggi yang 

banyak) 

 

 

Gambar 12. Hasil Build Dense Cloud 

 Poin dari awan padat dapat dihilangkan dengan bantuan alat  seleksi dan 

Delete instrumen yang terletak di Toolbar.  
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3.2.6  Build Mesh (opsional: dapat dilewati jika tidak memerlukan model 

poligonal)  

 Ketika Dense point cloud telah direkonstruksi selanjutnya adalah 

membangun mesh untuk mendapatkan model  poligonal.  Langkah  untuk 

membangun mesh  sebagai berikut --> Pilih Build Mesh perintah dari menu 

Workflow. 

 

Gambar 13. Build Mesh 

Berikut cara adalah rekomendasi yang dipilih dalam membangun Mesh:  

- Surface type: Height field (kebutuhan untuk pemetaan). 

- Source data: Dense Cloud (Point cloud yang dihasilkan dari proses 

“Dense Cloud”, memiliki titik yang lebih banyak dan lebih rapat) 

- Face count: Medium  (jumlah maksimum  faces model  yang  dihasilkan.  

Hal  ini selanjutnya  yang  akan  menentukan  nilai  di  facecount  apakah  

itu Tinggi/Menengah/rendah)  
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- Interpolation: Enabled (Diaktifkan), Interpolasi untuk menghilangkan 

lubang yang terbentuk saat pembentukan surface. 

Setelah sesuai maka klik OK untuk dapat dimulai rekonstruksi. 

 

Gambar 14. Hasil Build Mesh 

3.2.7 Build Texture (opsional; hanya berlaku untuk model poligonal)  

  Langkah ini tidak benar-benar diperlukan dalam alur kerja ekspor 

orthomosaic, tapi mungkin diperlukan  untuk memeriksa model bertekstur  

sebelum mengekspor atau mungkin akan membantu untuk penempatan 

penanda yang tepat.  

Untuk membangun  texture  dapat  dilakukan  dengan  langkah  berikut -->  

Pilih  Build Texture dari menu Workflow. 
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Gambar 15. Build Texture 

Berikut adalah parameter yang direkomendasikan tentang Build Texture :  

- Mapping mode: orthophoto (Mode pemetaan dimana seluruh tekstur 

permukaan objek diproyeksikan secara ortographik) 

- Blending Mode: Mosaic (Menggabungkan foto yang memiliki 

pertampalan) 

- Teksture size/Count: 8192 (lebar & tinggi atlas tekstur dalam pixel)  

- Enable color correction (Aktifkan koreksi warna): Centang (fitur ini dapat 

digunakan untuk pengolahan data set dengan variasi kecerahan yang 

ekstrim, akan  tapi untuk kasus yang biasa  dilakukan, hal  ini dapat 

dibiarkan saja agar dapat menghemat waktu)  

kemudian Klik tombol OK untuk memulai generasi tekstur.  
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Gambar 16. Proses dan hasil Build Texture 

3.2.8  Membangun DEM  

 DEM/Digital  Elevation  Model  atau  model  ketinggian  digital  dapat  

dihasilkan berdasarkan  Dense  Cloud  atau  Mesh.  Pada  umumnya  analyser  

lebih  menyukai menggunakan opsi dense cloud, karena memberikan hasil yang 

lebih akurat (model low-poly, yang digunakan sebagai sumber data, dapat 

mengakibatkan DEM tidak akurat) dan apabila menggunakan dense cloud, 
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maka memungkinkan untuk proses yang lebih cepat, karena tidak perlu 

melakukan langkah mesh generation.  

Langkah yang dilakukan untuk membangun Mesh diantaranya Pilih build DEM 

dari menu Workflow: 

 

Gambar 17. Build DEM 

 Sistem  koordinat  harus  sesuai  dengan  sistem  yang  digunakan  pada  

pengaturan referensi  sebelumnya. Setelah proses generasi DEM  selesai, anda 

dapat membuka hasilnya dengan klik 2 kali pada workspace pane. 
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Gambar 18. Hasil Build DEM 

3.2.9 Build Orthomosaic  

 Tahap ini adalah tahap terakhir dalam proses orthophoto. Hasil dari 

proses ini adalah peta yang telah terkoordinat dan tegak. Adapun langkah yang 

diperlukan sebagai berikut :  

Anda dapat memilih Build Orthomosaic dari menu Workflow: 
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Gambar 19. Build Orthomosaic 

- Pilih  permukaan  (surface)  yang  diinginkan  untuk  proses  

orthomosaic jaring(mesh) atau DEM,  

- Blending mode dipilih mosaic.  

- Ukuran pixel akan disesuaikan dengan resolusi rata-rata gambar 

sampling asli tanah.   
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Gambar 20. Hasil Build Orthomosaic 

3.2.10 Export Orthomosaic dan DEM 

 Hasil yang  telah diperoleh dari proses diatas selanjutnyadi export kepada  

file yang kita butuhkan. Berikut adalah langkah-langkah untuk mengexport 

peta ortho mosaic.  

Pilih Export Orthomosaic → Ekspor JPEG / TIFF / PNG dari menu File. 
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Gambar 21. Export Orthomosaic 
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Berikut adalah parameter yang direkomendasikan :  

- Coordinate Sister : sistem koordinat yang diinginkan (WGS 84/UTM zone 

49S) 

- Pixel size: Resolusi ekspor  yang diinginkan  (harap dicatat bahwa untuk 

WGS84 koordinat unit sistem harus ditentukan dalam derajat. Gunakan 

tombol Meter untuk menentukan resolusi dalam meter).  

- Set perblock: 10000 x 10000 (jika area diekspor besar dianjurkan untuk 

mengaktifkan Untuk membagi perplot, hal tersebut dikarenakan 

konsumsi memori akan tinggi pada tahap ekspor ini)  

- Region:  fitur  ini  diperlukan  untuk  mengatur  batas-batas  dari  model  

yang  akan diproyeksikan dan disajikan sebagai peta orthomosaic.  

- Jenis  file  export  dapat  dipilih  untuk  file  tiff  maupun  jpeg  sesuai  

kebutuhan.  TIFF kompresi dan kualitas JPEG harus ditentukan sesuai 

dengan persyaratan kerja. Format  BigTIFF  memungkinkan  untuk  

mengatasi  file  TIFF  batas  ukuran  untuk orthomosaics besar, tetapi 

tidak didukung oleh beberapa aplikasi. 

 

Gambar 22. Hasil analisis citra Orthomosaic 

 

Pilih Export DEM → Ekspor  TIFF/BIL/XYZ 
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Gambar 23. Export DEM 
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Berikut adalah parameter yang direkomendasikan :  

- Coordinate Sister : sistem koordinat yang diinginkan (WGS 84/UTM zone 

49S) 

- Pixel size: Resolusi ekspor  yang diinginkan  (harap dicatat bahwa untuk 

WGS84 koordinat unit sistem harus ditentukan dalam derajat. Gunakan 

tombol Meter untuk menentukan resolusi dalam meter).  

- Set perblock: 10000 x 10000 (jika area diekspor besar dianjurkan untuk 

mengaktifkan Untuk membagi perplot, hal tersebut dikarenakan 

konsumsi memori akan tinggi pada tahap ekspor ini)  

- Region:  fitur  ini  diperlukan  untuk  mengatur  batas-batas  dari  model  

yang  akan diproyeksikan dan disajikan sebagai peta orthomosaic.  

- Jenis  file  export  dapat  dipilih  untuk  file  tiff  maupun  jpeg  sesuai  

kebutuhan.  TIFF kompresi dan kualitas JPEG harus ditentukan sesuai 

dengan persyaratan kerja. Format  BigTIFF  memungkinkan  untuk  

mengatasi  file  TIFF  batas  ukuran  untuk orthomosaics besar, tetapi 

tidak didukung oleh beberapa aplikasi. 

 

Gambar 24. Hasil Export DEM 
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IV. PENYEBAB FOTO TIDAK TEROLAH DI AGISOFT 

 

 Penyebab Foto Tidak Terolah di Agisoft bisa beragam, namun salah satu 

penyebab yang paling sering ditemukan adalah karena overlap nya kurang 

besar. Overlap adalah kondisi dimana dua atau lebih foto dari drone saling 

menimpa. Dalam pemetaan menggunakan drone, Overlap adalah kunci agar foto 

bisa di Stitching (Penting : Kasus tidak terolah ini tidak hanya pada Agisoft, tapi 

juga di Aplikasi lain, seperti Drone Deploy, Pix4D, APSMenci, PCI Geomatic, dll).  

 Overlap dibagi menjadi 2, yaitu Front Overlap dan Side Overlap. Adapun 

angka minimal yang disarankan untuk Front Overlap adalah 70% sedangkan 

Side Overlap 60%. Kalau anda ingin merekontruksi 3D dari hasil drone, maka 

overlap nya bisa dinaikkan, agar gambar 3D yang dihasilkan semakin bagus. 

 

Gambar 25. Setting overlap pada Pix4D 

 Kalau anda sudah setting overlap sebesar angka minimal diatas, namun 

masih belum bisa di olah, anda perlu memeriksa kembali permukaan tanah. 

https://www.liupurnomo.com/pemetaan-menggunakan-drone/
https://www.liupurnomo.com/rekonstruksi-3d-model-menggunakan-agisoft-photoscan/
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Pada kondisi tanah yang tidak rata (A.K.A Gundukan, pegunungan dll) Maka 

nilai overlap bisa berubah.  

 Mengapa harus minimal 60%? Karena dengan minimal 60% semua objek 

akan di cover oleh setidaknya 7 – 9 Foto. Dibawah ini adalah illustrasi banyak 

jumlah tumpukan foto dengan hasil proses gambar. 

 

 

Gambar 26. illustrasi banyak jumlah tumpukan foto 
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Gambar 27. Hasil overlap pada report. 

Warna biru pekat adalah area yang di cover oleh 9+ foto, foto ini akan terolah 

sempurna. Sementara warna kuning sampai merah adalah area yang di cover oleh 

kurang dari 4 gambar.  

 


