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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Menentukan Multirotor/UAV yang tepat untuk Pemetaan Udara 

 Drone memungkinkan kita untuk memahami dunia fisik dengan 

menangkap data udara (fotogrametri)  untuk menghasilkan peta yang akurat 

dan model 3D di sekitar kita. Dengan menganalisis peta dan model pesawat 

UAV, kita dapat mengambil keputusan yang lebih cepat dan lebih tepat guna 

meningkatkan efisiensi, meningkatkan keamanan, dan mendorong kinerja. 

Tidak mengherankan jika penggunaan drone pemetaan terus meningkat di 

industri termasuk konstruksi, pertanian, survei, pertambangan, dan banyak 

lagi. Jenis pesawat tak berawak ada multi-rotor atau fixed wing mapping . 

Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu 

1.1.1. Multirotor 

    Pesawat multi-rotor adalah model drone pemetaan yang paling umum digunakan 

untuk membuat peta dan model dengan software DroneDeploy/Pix4D dengan 

bantuan sensor lidar , Pesawat multi-rotor terbuat dari bodi tengah dan beberapa 

brushless sehingga baling-baling elektrik bisa terbang dan manuver saat terbang. 

Memiliki empat brushles motor (quadcopter), enam atau delapan (hexacopter dan 

octocopter). Sebuah pesawat multi-rotor menggunakan baling-baling propeler untuk 

mengendalikan gerak kendaraan dengan memvariasikan kecepatan relatif masing-

masing rotor untuk mengubah torsi dan torsi yang dihasilkan, yang memungkinkan 

pergerakan gerakan yang unik. Ini menghadirkan beberapa keunggulan saat 

digunakan untuk pemetaan komersial. 

Kelebihan : 

 Manuver yang lebih baik : Tidak seperti UAV Fixed wing, pesawat multi-rotor 

dapat melakukan lepas landas dan pendaratan secara vertikal. Mereka juga 

membutuhkan lebih sedikit ruang untuk terbang, bisa terbang di tengah 

lapangan, dan bermanuver di atas dan di sekitar objek untuk pemeriksaan, 

pemetaan, dan pemodelan yang mudah. Hal ini membuat mereka ideal untuk 

http://buaya-instrument.com/Jual-UAV-Pemetaan
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pemetaan wilayah karena jumlah rekaman penerbangan yang sering 

dibutuhkan untuk mendapatkan tumpang tindih yang memadai untuk 

membuat peta berkualitas tinggi. 

 Harga Lebih murah : Di pasar saat ini, UAV multi-rotor hadir dengan label 

harga yang lebih rendah daripada suku cadang fixed wing . Ada kisaran harga 

yang luas, namun Anda bisa membeli quadcopter profesional seharga Rp 

20.000.000 atau lebih , sedangkan pesawat tak berawak profesional yang 

memiliki kualitas serupa bisa dengan mudah lebih mahal . 

 Lebih kompak : UAV multi rotor tidak memerlukan luas permukaan atau 

sayap sayap yang digunakan pesawat fixed wing karena mereka menggunakan 

beberapa baling-baling untuk bermanuver. Mereka dirancang untuk dapat 

dilipat dan dikemas menjadi beberapa bagian yang lebih kecil - membuat 

mereka lebih mudah untuk diangkut. Bahkan hexacopters dan oktopter yang 

lebih besar akan diturunkan sampai ukuran portabel. 

 Kemudahan penggunaan: Pesawat multi-rotor lebih mudah terbang baik 

untuk manusia maupun autopilot. Cepat bermanuver, dan mampu melakukan 

gerakan ke segala arah, copters memiliki kurva belajar yang lebih pendek 

untuk pemula yang terbang untuk pertama kalinya. 

 Kapasitas muatan yang lebih tinggi : UAV multi-rotor umumnya mendukung 

bobot lebih karena disainnya. Namun, ini berarti Anda memerlukan pesawat 

tak berawak yang lebih besar dan lebih mahal jika Anda ingin membawa 

muatan yang signifikan seperti DSLR besar atau rig kamera lainnya. 

Kekurangan 

 Rentang yang lebih pendek : Satu batasan dari pesawat multi rotor adalah 

rentang penerbangan pada baterai tunggal. Sebagian besar pesawat rotor 

multi-rotor bisa terbang selama sekitar 30 menit dalam kondisi cuaca ideal 

sebelum kembali ke rumah untuk penggantian baterai. Anda bisa mengimbangi 

kelemahan ini dengan membeli baterai tambahan. 

 Kurang stabil dalam angin : Aerodinamika pesawat multi-rotor membuat 

mereka lebih rentan terhadap angin. Ini berarti bahwa untuk kasus 

penggunaan di mana angin kencang diharapkan jangan melakukan survey 

dahulu , Anda mungkin harus membeli kendaraan multi-rotor yang lebih berat, 

lebih stabil, dan lebih mahal. 
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1.1.2. UAV Fixed-Wing 

 UAV Fixed wing tetap dirancang seperti jenis pesawat yang lebih 

tradisional - yang terlihat serupa dengan pesawat terbang. Mereka terbuat dari 

badan pusat yang memiliki dua sayap dan satu baling-baling. Begitu di udara, 

kedua sayap menghasilkan lift yang mengkompensasi bobotnya  

memungkinkan pesawat terbang dalam penerbangan yang halus . Sementara 

jenis pesawat ini kurang umum dalam pemetaan drone di luar aplikasi 

pertanian dan minyak dan gas, mereka menyajikan beberapa keuntungan 

unik. 

Keuntungan 

 Rentang yang signifikan: Pesawat sayap tetap bisa terbang lebih lama dari 

pesawat multi-rotor pada satu siklus baterai. Hal ini membuat mereka ideal 

untuk pemetaan area yang sangat besar atau linier karena mereka tidak perlu 

terbang pulang untuk penggantian baterai sesering mungkin dalam satu misi 

tunggal karena hanya menggunakan satu buah brushless motor . 

 Stabilitas yang lebih baik : Perancangan badan pesawat terbang sayap tetap 

memberi stabilitas lebih besar pada angin kencang di atas pesawat multi-rotor. 

Hal ini penting untuk terbang di lingkungan di mana angin yang lebih kencang 

. 

 Pemulihan yang lebih aman dari kehilangan daya motor: Jika pesawat fixed 

wing kehilangan tenaga motor, secara teori pesawat ini mampu meluncur 

turun ke tempat yang aman - sehingga memberi kesempatan pada pesawat 

untuk bertahan hidup saat terjatuh . 

 Keunggulan penerbangan linier : Pesawat fixed wing tetap ideal untuk 

penerbangan jarak jauh, seperti inspeksi pipa. Namun, kemampuan ini saat ini 

terbatas pada persyaratan peraturan jalur pandang (LOS) Line of sight  di  

beberapa negara di mana peraturan LOS telah diterapkan. 

Kekurangan 

 Diperlukan takeoff / landing zone yang lebih luas : Pesawat fixed wing 

memerlukan take off dan landing zone yang lebih besar untuk penerbangan, 

yang bisa membuat mereka tidak cocok untuk beberapa kasus penggunaan. 

http://buaya-instrument.com/Jual-UAV-Pemetaan
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Hal ini juga dapat menyebabkan lebih banyak waktu yang dibutuhkan untuk 

penyiapan, lepas landas, dan pendaratan. 

 Harga yang lebih tinggi : Dalam keadaan pasar saat ini, pesawat sayap tetap 

cenderung menghabiskan biaya lebih banyak daripada rekan multi rotor 

mereka. Meskipun hal ini bisa berubah di masa depan, hal itu dapat 

mempengaruhi ROI secara keseluruhan. 

 Menantang untuk terbang : Pesawat fixed wing lebih sulit untuk terbang, baik 

untuk manusia dan autopilot 

 Kurang kompak :Kisaran keuntungan dari pesawat fixed wing datang 

langsung dari permukaan sayap yang lebih besar, yang berarti mereka lebih 

sulit dikepakkan, dan seringkali memerlukan perakitan sebelum penerbangan. 

 Kurang efisien untuk pemetaan wilayah : Pesawat fixed wing tidak sesuai 

untuk pemetaan area. Ini karena banyak belokan yang dibutuhkan untuk 

menerbangkan pola grid dan mendapatkan tumpang tindih yang cukup dari 

area target. fixed wing membutuhkan area yang lebih luas untuk berputar, dan 

tidak memiliki kemampuan manuver seperti multi rotor.  

  

Gambar 1. Perbandingan drone multi-rotor dan fixed wing mapping (Sumber : 
http://buaya-instrument.com/blog-buaya-instrument/Dasar-UAV-pemetaan-Dronedeploy-

dan-Dasar-Pemetaan-dengan-LiDAR) 
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II. TAHAPAN PEMETAAN MENGGUNAKAN DRONE 

  

 

Gambar 2. Tahapan pemetaan menggunakan drone 

 

Tahapan pemetaan menggunakan drone pada tahan awal dilaukan persiapan. 

Pemetaan menggunakan drone terbagi menjadi 2 tahapan utama, yairu : tahapan 

orientasi lapang/pengambilan data lapang dan tahapan analisis di komputer 

menggunakan software tertentu (Agrisoft Metashape Professional). Pada tahapan 

orientasi lapang terbagi menjadi 2 kegiatan utama, yaitu : Pengambilan data 

Koordinat 

Orientasi Lapang Laboratorium 

Komputer 

Pengukuran 

GPS Geodetik Drone 

Agrisoft Metashape 
Professional 

1. Add Photo 
2  Preferences 
3. Align Photos 

4. Koreksi Geometri 

5. Build Dense Cloud 

6. Build Mesh 
7. Build Texture (opsional) 

8  Membangun DEM 
9 Build Orthomosaic 

 

 

Software Pix4D 
Capture 

Persiapan 

Orthomosaic DEM Report 

Export Orthomosaic dan DEM 
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koordinat (Ground Control Point) menggunakan GPS Geodetik dan pengambilan foto 

menggunakan drone menggunakan software Pix4D Capture. Data hasil pengambilan 

data lapang tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan software Agrisoft 

Metashape Professional.  Tahapan-tahapan proses dalam software ini sebagai berikut 

: 1. Add Photo, 2. PhotoScan Preferences, 3. Align Photos, 4. Koreksi Geometri, 5. 

Build Dense Cloud, 6. Build Mesh, 7. Build Texture (opsional), 8  Membangun DEM, 

9 Build Orthomosaic. Hasil analisis mendapatkan citra orthomosaic, DEM dan report 

hasil analisis.  

 Data tersebut jika ingin dipergunakan pada proses selanjutnya bisa di export 

ke dalam Orthomosaic dan DEM dalam tipe data GeoTiff. Lebih jelasnya dapat dilihat 

pada gambar diatas ini. 
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III. PENGAMBILAN DATA DRONE MENGGUNAKAN PIX4D 

 

 Pix4D adalah sebuah perusahaan yang bermarkas di Swiss. Perusahaan ini 

didirikan pada tahun 2011. Pix4D fokus pada pemetaan dengan drone. Serta model 

profesional dan georeferensi dari citra drone. Daftar aplikasi yang dibutuhkan dalam 

pemetaan menggunakan drone : 

 

*Aplikasi berbayar 

Gambar 3. Perangkat dan Aplikasi Software yang sesuai untuk drone 

 

3.1. Pix4D capture 

 Pix4Dcapture adalah aplikasi untuk mobile. Support untuk iOS maupun 

Android. Sangat kompatible berjalan pada iPhone. Pada android seringkali 

error. Jika diinstal di Android, maka anda harus menginstal pula CTRL+DJI. 

Pix4Dcapture ini digunakan untuk membuat misi penerbangan drone untuk 

pemetaan. 

https://www.pix4d.com/
https://www.liupurnomo.com/inilah-daftar-software-yang-dibutuhkan-untuk-melakukan-pemetaan-menggunakan-drone/
https://www.liupurnomo.com/inilah-daftar-software-yang-dibutuhkan-untuk-melakukan-pemetaan-menggunakan-drone/
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Gambar 4. Aplikasi Pix4D Capture 

Jenis – jenis misi yang bisa di pilih adalah sebagai berikut ; 

1. Polygon 

2. Grid Mission 

3. Double Grid Mission 

4. Circular Mission 

5. Freeflight 

 

Gambar 5. jenis misi dalam Pix4D Capture 
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3.2. Pengaturan Pix4D Capture 

 

 

Gambar 6. Pengaturan (setting) Pix4D Capture 
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Tabel 1. Penjelasan icon pada menu setting Pix4D Capture 

icon Pilihan Diskripsi 

 

Choose Drone Memilih drone yang anda gunakan untuk 
terbang. Setelah terkoneksi dengan drone, 
aplikasi akan otomatis memilih sendiri model 

dronenya. 

 

metrics Memilih system satuan pengukuran yang anda 

inginkan, tersedia 2 pilihan, yaitu meter meter 
dan feet. 

 

Sycn Setting Digunakan untuk memilih apakah mau 
disinkronkan secara otomatis (Yes) atau 
disinkronkan secara manual (No). 

 

Fly in China Memperbaiki geolokasi gambar jika terbang di 
China saja, Ya , jika tidak seharusnya tidak 

diaktifkan, Tidak (default). 

 

Image 

resolution 

Menentukan resolusi gambar untuk diunggah 

dan diproses di cloud, Penuh (default) atau 
Setengah.Unggah gambar half akan 

mengurangi ukuran gambar dari 5 MB menjadi 
1 MB. Hal ini akan membuat waktu upload 
lima kali lebih cepat. 

 

Camera Angle Menentukan sudut kamera dari kisaran antara 
0 ° (horizontal) dan 90 ° (vertikal). 

 

Overlap Overlap terbagi menjadi 2, yaitu Front overlap 
untuk depan dari rentang antara 70% dan 
90%. dan Side Overlap untuk samping (sisi). 

 

Trigger Mode Memilih antara mode Aman atau mode Cepat 
(default).Safe Mode : Drone berhenti untuk 

mengambil setiap gambar. hal ini 
meningkatkan waktu penerbangan. Namun, 

titik arah tempat memicu shutter kamera 
didefinisikan dan diunggah ke drone sebelum 
memulai misi. Ini berarti drone dapat 

menerbangkan misi tanpa membutuhkan 
koneksi dengan aplikasi. (sekalipun hilang 
sinyal remot dan drone, foto tetap akan 
terambil).Fast Mode : Aplikasi harus mengirim 

pesan sinyal ketika rana harus dipicu. Mode 

ini tidak perlu berhenti untuk mengambil 
gambar tetapi koneksi dengan drone harus 
dijaga tanpa gangguan. 

 

Drone Speed Digunakan utuk memilih laju drone, Fast, 
Slow dan Medium.Kecepatan Fast sesuai 

dengan 100% dari kecepatan maksimum yang 
berarti bahwa kecepatan berkisar antara 2 dan 
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8 m / s.Mengurangi kecepatan mungkin 

membantu untuk menghindari pengambilan 
gambar buram.Lima jenis kecepatan yang 
tersedia adalah: Slow : 60% dari kecepatan 

maksimum. Slow + : 70% dari kecepatan 
maksimum. Normal : 80% dari kecepatan 

maksimum. Normal + : 90% dari kecepatan 
maksimum. Fast : Kecepatan maksimum. 

 

White Balance Memilih antara Auto (default), Sunny atau 
Cloudy. 

 

Ignore_Homepoi
nt 

Memilih antara Tidak (default) atau Ya untuk 
memulai misi bahkan jika homepoint lebih 

jauh dari 150 meter dari pusat grid. 

 

Center Grid Mengatur apakah drone harus berorientasi 

terhadap pusat grid saat mengambil gambar, 
Ya (default) atau tidak. 

 

3.3. Tampilan Misi  

 Tampilan Peta adalah tampilan beranda misi. Dimungkinkan untuk mengatur 

Maps (default) atau latar belakang Citra Satelit. Tampilan Peta memiliki fungsi-fungsi 

berikut: 

1. Sebelum misi: mengatur dan melihat karakteristik penerbangan (lokasi, 

ukuran, pemicu gambar, properti, dll.). 

2. Selama misi: Menampilkan homepoint, lokasi drone, jalur penerbangan, posisi 

gambar, telemetri penerbangan, dll. 
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Gambar 7. Tampilan Misi pada beranda   

 

Berikut penjelasan icon yang akan muncul : 

Tabel 2. Penjelasan Icon pada menu beranda misi. 

Gambar Deskripsi 

 

 

 
Menampilkan posisi perangkat, yang berarti posisi pengguna (Pilot). Ini 
hanya muncul jika layanan lokasi dari perangkat diaktifkan. 
 
 

 

 

 
Memusatkan tampilan Peta pada posisi perangkat. 
 
 

 

 

Menunjukkan homepoint yang sesuai dengan lokasi di mana Drone take 
off. Pada akhir penerbangan ketika melakukan Misi Grid , Misi Double 
Grid atau Misi Edaran , drone mendarat secara otomatis di homepoint. 
 

 

 

Menyetel latar belakang Roadmap 
 
 
 
 

 

 
 

Menyetel latar belakang Satelit 

 

Menunjukkan lokasi tempat gambar diambil. 
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Mengatur ketinggian misi penerbangan 
 

 

 

Menunjukkan titik akhir misi terakhir. Ketika drone mencapai titik ini, ia 
kembali ke homepoint dan mendarat secara otomatis. 
 

 

 

Memindahkan penerbangan ke lokasi tampilan Peta saat ini 
 

 

 
 

Memulai proses penerbangan pemetaan menggunakan drone, pastikan 
anda sudah memahami SOP nya. 

 

 

Membatalkan misi dan kembali ke homepoint untuk mendarat. Gambar 
yang sudah diambil akan disinkronkan dengan perangkat. 
 

Indikator Warna, Sebuah flight plan biasanya memiliki indikator yang berbeda, seperti 

;  

 Hijau : Misi sangat bagus, dan drone siap diterbangkan 

 Kuning : Peringatan, namun drone tetap bisa terbang 

  FLIGHT TIME : Ukurannya mungkin terlalu besar untuk menerbangkan 

misi dengan baterai yang terisi penuh. 

  HIGH : Ketinggian mungkin terlalu tinggi terkait ketinggian maksimum 

yang diizinkan untuk menerbangkan drone. 

 Orange : Misi tidak valid, anda tidak bisa melanjutkan misi, buat ulang. 

  FLIGHT TIME : Ukurannya terlalu besar untuk dapat menerbangkan 

seluruh misi dengan baterai yang terisi penuh. 

  TOO FEW IMAGES : Gambar terlalu sedikit, ukurannya terlalu kecil 

untuk memberikan hasil yang optimal setelah diproses. 

  TOO HIGH : Ketinggiannya terlalu tinggi untuk memastikan konektivitas 

yang memadai. 

Camera View, Fitur ini berguna untuk menampilkan View kamera. Jadi anda 

langsung bisa melihat apa yang terpotret oleh kamera drone selama terbang. 
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Gambar 8. Camera view pada drone  

 

Gambar 9. Telemetri penerbangan pada drone 

Tabel 3. Keterangan telemetri penerbangan pada drone 

ICON KETERANGAN 

Status Status drone Connected dan Disconnected 

 

Bateri drone 
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Baterai Remote Kontrol 
 

 

Jumlah Satelit yang tertangkap oleh drone 
 

 

Kapasitas penyimpanan memori card 
 

Speed 
Laju drone 
 

Alt 
Ketinggian Drone 
 

 

3.4. Memulai misi 

 Setelah klik icon  secara otomatis akan muncul peringatan dan 

status koneksi drone. 

 

Gambar 10. Memulai misi  

Setelah klik Next, akan terbuka pop up checking. 
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Gambar 11. Verifikasi memulai misi pada Pix4D. 

   Item divalidasi 

  Sedang di cek 

  Pemeriksaan item gagal. Anda dapat mengetuk ikon untuk mendapatkan 

informasi lebih lanjut. 

 



17 

 

 

Gambar 12. Proses pemfotoan misi dimulai  

3.5. Manajer Misi 

 

Gambar 13. Projct List misi yang pernah dilakukan 

 Mission Manager menampilkan semua misi yang telah diterbangkan 

dengan perangkat dan memungkinkan untuk mengkonversikannya ke model 

dan peta 3D. Mission Manager toolbar memiliki dua tombol: Home: Kembali ke 
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layar Utama . Select : Memungkinkan untuk memilih beberapa misi dan 

menghapusnya. 

Tabel 4. Arti icon pada setiap misi 

 

  

 

Misi belum 
disinkronkan 

Kesalahan 
Misi 

Misi belum 
diunggah 

Misi 
berhasil 
diunggah  

Misi itu diterbangkan 
tetapi gambar yang 
diambil hanya 
disimpan di memori 
Drone dan harus 
ditransfer ke 
perangkat. 

Ada 
kesalahan 
dalam 
melakukan 
transfer misi 

Misi yang 
diterbangkan 
berhasil di 
singkronkan ke 
perangkat, tinggal 
di unggah ke Cloud 

Misi sudah 
di upload ke 
Cloud 

 

Gambar 14. Misi yang telah dilakukan 

  Memungkinkan anda untuk berbagi project via email 

  Melihat Detail Misi 
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Gambar 15. Keterangan detail misi yang dilakukan 

 

 

Gambar 16. Foto hasil citra drone 


