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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

II.1 Kajian Penelitian Terdahulu 

Kajian penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi dalam pelaksanaan 

penelitian ini ditunjukkan pada tabel II.1 berikut. 

Tabel II-1 Kajian Penelitian Terdahulu 

 

No Nama Tahun Judul Kesimpulan 

1 Banu Try 

Anggodo 

2016 Perbandingan 

Ketelitian Data 

dan Efektifitas 

Pengukuran 

Anatara Metode 

Target to Target 

dan Metode 

Traverse 

Berdasarkan Hasil 

Registrasi pada 

alat Terrestrial 

Laser Scanner 

 Membandingkan kualitas data 

registrasi dan efektifitas waktu 

dalam proses akuisisi data antara 

metode target to target dengan 

metode traverse 

 Uji statistik menggunakan T-

ditribution   

 Objek yang digunakan adalah 

menara SUTET 

 Dari hasil penelitian yang 

dilakukan, metode target to target  

memiliki ketelitian yang lebih baik 

dari metode traverse apabila 

ditinjau dari nilai simpangan 

bakunya. 

 Nilai simpangan baku untuk metode 

target to target adalah sebesar 

5,676 mm, sedangkan untuk metode 

traverse adalah sebesar 9,262 mm. 
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Tabel II.1 Kajian Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No Nama Tahun Judul Kesimpulan 

2 

 

Alfin 

Nandaru 

2014 Studi Registrasi 

Point Cloud Pada 

Pemrosesan Data 

Terrestrial Laser 

Scanner (TLS) 

Studi kasus: 

Jembatan Gading 

Batavia 

 Menggunakan metode registrasi 

target to target dan metode Cloud 

to Cloud  

 Jumlah titik target yang digunakan 

dalam metode target to target 

adalah 4 titik. 

 Nilai rata-rata RMS untuk metode 

target to target adalah 1,5 mm. 

Sedangkan toleransi untuk alat TLS 

yang digunakan adalah 2 mm. 

 Besar nilai RMS yang diperoleh 

dengan menggunakan 4 titik ikat 

dan 8 titik ikat berturut-turut adalah 

9 mm dan 8 mm. 

 Untuk perbandingan panjang sisi 

objek antar pengukuran TLS dan 

ETS diperoleh nilai RMS 5,81 mm 

untuk metode target to target dan 

8,4 mm untuk metode Cloud to 

Cloud. 

 Menggunakan uji T-distribution 



   9 

 
 
 
 
 

Tabel II.1 Kajian Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No Nama Tahun Judul Kesimpulan 

3 Nasrul 

Arfianto 

2014 Pemodelan 

Bangunan Cagar 

Budaya Gereja 

Blenduk Untuk 

Konservasi 

Dengan Metode 

Terrestrial Laser 

Scanner 

 Menganalisis ketelitian TLS 

dengan registrasi metode target to 

target dengan menggunakan data 

ETS sebagai validasi data. 

 Menggunakan pengukuran GPS 

untuk mencari koordinat. Koordinat 

ini selanjutnya digunakan untuk 

pengukuran ETS dalam tahap 

validasi data. 

 Pengambilan data untuk validasi 

dilakukan sebanyak dua kali 

(pretest dan posttest) di waktu yang 

berbeda untuk menguji apakah 

perlakuan pada sampel memberikan 

hasil yang berbeda. 

 Menggunakan uji normalitas dan uji 

signifikansi 

 Besar nilai RMS adalah 4 mm, 

sedangkan toleransi adalah 5 mm, 

sehingga TLS dapat digunakan 

untuk pemodelan tiga dimensi 

 Perbandingan panjang sisi antar 

TLS dan ETS diperoleh nilai RMS 

4,46 mm 
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Tabel II.1 Kajian Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

 

 

No Nama Tahun Judul Kesimpulan 

4 Mochtar 2012 Perbandingan 

Metode Registrasi 

Terrestrial Laser 

Scanner (Studi 

Kasus: Aula 

Timur dan Gardu 

Listrik GKU 

Timur) 

 Membandingkan 3 metode 

registrasi yaitu target to target, 

Cloud to Cloud dan traverse. 

 Perbandingan registrasi deviasi 

pada gardu listrik adalah metode 

target to target sebesar 1 mm, 

Cloud to Cloud sebesar 5 mm, dan 

traverse sebesar 4,8 mm 

 Perbandingan registrasi deviasi 

pada Aula Timur adalah metode 

target to target sebesar 3 mm, 

Cloud to Cloud sebesar 7,1 mm, dan 

traverse sebesar 19,7 mm 

5 Pitto 

Yuniar 

Maharsa

yanto 

2012 Aplikasi 

Terrestrial Laser 

Scanner  

Untuk Pemodelan 

Tampak Muka 

Bangunan (Studi 

Kasus: Gedung Pt. 

Almega 

Geosystems, 

Kelapa Gading-

Jakarta) 

 Menggunakan metode target to 

target 

 Validasi data menggunakan ETS 

dan Laser Disto Meter 

 Besar nilai RMS dari metode target 

to target adalah 2 mm.  

 Nilai RMS perbandingan panjang 

sisi antara TLS dan ETS adalah 8,08 

mm 

 Nilai RMS perbandingan panjang 

sisi antara TLS dan laser disto 

adalah 9 mm 
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II.2 Cagar Budaya 

Berdasarkan UU No.11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, cagar budaya adalah 

warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, 

Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau 

di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu 

pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. 

Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik 

bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, 

atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah 

perkembangan manusia. 

Berdasarkan definisi tersebut, maka Tugu Muda digolongkan kepada Benda Cagar 

Budaya. Pada umumnya, setiap benda memiliki masa atau usia masing-masing. Usia benda 

tersebut bisa tergantung pada faktor-faktor seperti bahan material bendanya, faktor mekanis, 

dan faktor kimiawi. Faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada benda.  

Kerusakan benda adalah suatu proses perubahan bentuk yang terjadi pada suatu 

benda dimana jenis dan sifat fisik maupun sifat kimiawinya ikut berubah. Sedangkan 

pelapukan adalah proses penguraian dan/atau perubahan pada material penyusun benda 

tersebut, dari bahan material asli ke bahan lain yang disebabkan oleh adanya reaksi fisik 

dan/atau reaksi kimia pada bahan atau material penyusun benda tersebut. 

Ada beberapa jenis kerusakan benda, yaitu: 

1. Kerusakan Fisik 

Kerusakan fisik adalah jenis kerusakan benda cagar budaya yang disebabkan 

oleh faktor-faktor fisik, misalnya suhu, kelembapan, angin, air, hujan, dan 

penguapan. Jenis kerusakan yang disebabkan oleh faktor di atas antara lain 

pengelupasan, keretakan, pecah, dan lain-lain. 

2. Pelapukan  Kimia 

Pelapukan kimia adalah pelapukan yang disebabkan oleh karena 

tercampurnya zat-zat kimia pada suatu benda yang menyebabkan terjadinya proses 

atau reaksi kimia. Jenis kerusakan yang disebabkan oleh faktor-faktor di atas antara 

lain proses oksidasi, hidrasi, hidrolis, karbonasi, sulfatasi, dan lain-lain. 
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3. Pelapukan Organik 

Pelapukan organik adalah pelapukan yang terjadi akibat adanya kegiatan 

makhluk hidup khususnya mikroorganisme seperti lumut, alga, jamur, bakteri, 

serangga, dan lain-lain. Kerusakan yang terjadi biasanya berupa dekomposisi 

struktur benda, pelarutan unsur dan mineral, dan lain-lain. 

4. Kerusakan Mekanis 

Kerusakan mekanis adalah kerusakan yang disebabkan oleh gaya mekanis. 

Jenis kerusakan yang terjadi antara lain keretakan, pergeseran, dan lain-lain. 

Sehingga untuk mengindari terjadinya kerusakan pada benda cagar budaya maka perlu 

dilakukan konservasi. 

II.3 Konservasi 

Istilah pelestarian dan konservasi sering dianggap sama. Namun kenyataannya dua 

istilah tersebut adalah hal yang berbeda. Dalam UU No.11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya 

disebutkan bahwa pelestarian cagar budaya adalah upaya dinamis untuk mempertahankan 

keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan 

memanfaatkannya. Dalam UU No.11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya tidak disebutkan 

istilah konservasi, melainkan menggunakan istilah pelestarian dan pelindungan. Konservasi 

memiliki makna yang lebih luas daripada pelestarian. 

Menurut Adishakti (2007) istilah konservasi yang biasa digunakan para arsitek 

mengacu pada Piagam dari International Council of Monuments and Site (ICOMOS) tahun 

1981, yaitu Charter for the Conservation of Places of Cultural Significance, Burra, 

Australia, yang lebih dikenal dengan Burra Charter. Disini dinyatakan bahwa konsep 

konservasi adalah semua kegiatan pelestarian sesuai dengan kesepakatan yang telah 

dirumuskan dalam piagam tersebut. Konservasi adalah konsep proses pengelolaan suatu 

tempat atau ruang atau obyek agar makna kultural yang terkandung di dalamnya terpelihara 

dengan baik. Kegiatan konservasi meliputi seluruh kegiatan pemeliharaan yang 

berkelanjutan sesuai dengan kondisi dan situasi lokal maupun upaya pengembangan untuk 

pemanfaatan lebih lanjut. 

Konservasi dapat dilakukan melalui beberapa tindakan seperti restorasi, preservasi, 

konsolidasi, replikasi, rehabilitasi, revitalisasi, dan pemugaran. Aktivitas tersebut tergantung 
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dengan kondisi, persoalan dan kemungkinan yang dapat dikembangkan dalam upaya 

pemeliharaan lebih lanjut. Suatu program konservasi diharapkan tidak hanya sebatas 

mempertahankan keasliannya dan perawatannya, namun juga tetap mampu mendatangkan 

nilai ekonomi sehingga bermanfaat bagi kemajuan masyarakat dan daerah tersebut. 

Pelaksanaan konservasi dibagi dalam beberapa tingkat berdasarkan kondisi masing-

masing komponen pada bangunan, yaitu: 

1. Mempertahankan dan memlihara, yaitu mempertahankan dan memelihara 

komponen yang diatur pada bangunan tua yang sangat berpengaruh pada 

karakter bangunan dan kondisinya masih baik. 

2. Memperbaiki, yaitu memperbaiki komponen pada bangunan tua yang 

kondisinya sudah rusak sesuai bentuk asli. 

3. Mengganti, yaitu mengganti variabel yang diatur pada bangunan tua yang 

rusak dan tidak bisa diperbaiki lagi dengan bentuk sesuai dengan kondisi asli. 

Jika bentuk asli tidak teridentifikasi, dapat dilakukan penyesuaian dengan 

bentuk-bentuk lain yang terdapat pada bangunan lain yang setipe. 

4. Menambah dengan penyesuaian terhadap bentuk asli, yaitu melakukan 

penambahan komponen yang boleh dilakukan jika dilakukan pengembangan, 

terutama yang merupakan penyesuaian terhadap fungsi, dengan batasan 

bentuk baru tidak merusak karakter asli bangunan dan dibuat sesuai dengan 

bentuk yang telah ada. 

Tujuan dari konservasi adalah sebagai berikut. 

1. Memelihara dan melindungi tempat-tempat berharga agar tidak hancur, 

berubah, ataupun punah. 

2. Menekankan kembali pada penggunaan kembali bangunan yang sudah lama 

tidak digunakan, sehingga memberi kesan tidak ditelantarkan. Hal ini dapat 

dilakukan dengan cara menghidupkan kembali fungsi  yang sudah ada 

sebelumnya ataupun dengan mengganti fungsi lama dengan fungsi baru untuk 

kepentingan bersama. 

3. Melindungi benda-benda cagar budaya dari kehancuran dan/atau kerusakan 

yang diakibatkan oleh faktor mekanis, mikroorganisme, dan zat kimia. 
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4. Melindungi benda-benda cagar budaya yang dilakukan secara langsung 

dengan cara membersihkan, memelihara, dan memperbaiki baik secara fisik 

maupun kimiawi. 

II.4 Tugu Muda 

II.4.1 Sejarah Berdirinya Tugu Muda 

Tugu Muda adalah sebuah monumen yang dibuat untuk mengenang jasa-jasa para 

pahlawan yang telah gugur dalam Pertempuran Lima Hari di Semarang. Tugu Muda ini 

menggambarkan tentang semangat berjuang dan patriotisme warga Semarang, khususnya 

para pemuda yang gigih, rela berkorban dengan semangat yang tinggi mempertahankan 

Kemerdekaan Indonesia (Wikipedia, 2017). 

 

Gambar II-1 Kawasan Tugu Muda (www.google.com) 

Pertempuran ini adalah perlawanan terhebat rakyat Indonesia terhadap Jepang pada 

masa transisi. Lawangsewu menjadi saksi bisu perjuangan anak-anak muda Semarang yang 

dimulai pada 15 Oktober 1945, hingga kemudian berakhir 20 Oktober 1945. Pertempuran 

sengit selama 5 hari ini dipicu kaburnya tawanan Jepang pada 14 Oktober 1945. Pada pukul 

06.30 WIB, pemuda-pemuda rumah sakit mendapat instruksi untuk mencegat dan 

memeriksa mobil Jepang yang lewat di depan RS Purusara. Mereka menyita sedan milik 

Kempetai dan merampas senjata. Sore harinya, para pemuda ikut aktif mencari tentara 

Jepang dan kemudian menjebloskannya ke Penjara Bulu (sekarang LP Wanita Bulu, Kota 

Semarang). 

Sekitar pukul 18.00 WIB, pasukan Jepang bersenjata lengkap melancarkan serangan 

mendadak sekaligus melucuti delapan anggota polisi istimewa yang waktu itu sedang 
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menjaga sumber air minum bagi warga Semarang yakni Reservoir Siranda di Candilama. 

Kedelapan anggota polisi istimewa itu disiksa dan dibawa ke markas Kidobutai di Jatingaleh. 

Sore itu juga tersiar kabar tentara Jepang menebarkan racun ke dalam reservoir itu. Rakyat 

pun menjadi gelisah. Sebagai kepala RS Purusara (sekarang Rumah Sakit Umum Pusat Dr 

Kariadi), Dokter Kariadi berniat memastikan kabar tersebut. Selepas magrib, ada telepon 

dari pimpinan Rumah Sakit Purusara, yang memberitahukan agar dr. Kariadi, Kepala 

Laboratorium Purusara segera memeriksa Reservoir Siranda karena berita Jepang 

menebarkan racun itu. 

Dokter Kariadi kemudian dengan cepat memutuskan harus segera pergi ke sana. 

Suasana sangat berbahaya karena tentara Jepang telah melakukan serangan di beberapa 

tempat termasuk di jalan menuju ke Reservoir Siranda. Istri Dr. Kariadi, drg. Soenarti 

mencoba mencegah suaminya pergi, namun gagal. Ternyata dalam perjalanan menuju 

Reservoir Siranda itu, mobil yang ditumpangi dr. Kariadi dicegat tentara Jepang di Jalan 

Pandanaran. Bersama tentara pelajar yang mensopiri mobil yang ditumpanginya, dr. Kariadi 

ditembak secara keji. Ia sempat dibawa ke rumah sakit sekitar pukul 23.30 WIB. Ketika tiba 

di kamar bedah, keadaan dr. Kariadi sudah sangat gawat. Nyawa dokter muda itu tidak dapat 

diselamatkan. Ia akhirnya gugur dalam usia 40 tahun 1 bulan. 

Untuk memperingati momen bersejarah itu, didirikanlah sebuah monumen yang 

diharapkan mampu memberikan nilai sejarah yang luar biasa. Peletakan batu pertama pada 

pembangunan monumen ini dilakukan pada tanggal 28 Oktober 1945 oleh Mr. 

Wongsonegoro, Gubernur Jawa Tengah pada saat itu pada lokasi yang direncanakan semula 

yaitu didekat Alun-Alun. Namun karena pada bulan Nopember 1945 meletus perang 

melawan Sekutu dan Jepang, proyek ini menjadi terbengkalai. Kemudian tahun 1949, oleh 

Badan Koordinasi Pemuda Indonesia (BKPI), diprakarsai ide pembangunan tugu kembali, 

namun karena kesulitan dana, ide ini jugaa belum terlaksana.  

Tahun 1951, Walikota Semarang, Hadi Soebeno Sosro Wedoyo, membentuk Panitia 

Tugu Muda, dengan rencana pembangunan tidak lagi pada lokasi alun-alun, tetapi pada 

lokasi tempat terjadinya peristiwa pertempuran lima hari di semarang yakni di pertemuan Jl. 

Pemuda, Jl. Imam Bonjol, Jl. Dr. Sutomo, dan Jl. Pandanaran dengan Lawang Sewu seperti 

lokasi sekarang ini. Akhirnya pada tanggal 10 November 1951, Gubernur Jawa Tengah 

Boediono meletakkan batu pertama di lokasi yang baru ini. Tugu Muda diresmikan pada 



   16 

 
 
 
 
 

tanggal 20 Mei 1953, bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, oleh Ir. Soekarno, 

Presiden Republik Indonesia. Desain tugu dikerjakan oleh Salim, sedangkan relief pada tugu 

dikerjakan oleh seniman Hendro. Batu yang digunakan antara lain didatangkan dari 

Kaliurang dan Paker (Wikipedia, 2017). 

Bangunan yang berada disekitar Tugu Muda adalah Lawang Sewu, Gedung 

Pandanaran, Rumah Dinas Gubernur Jawa Tengah, Museum Mandala Bhakti dan Gereja 

Katedral Semarang.Tugu Muda berada di sebuah bundaran bertemunya jalan-jalan besar di 

Semarang, yaitu Jalan Pemuda, Jalan Pandanaran, Jalan Imam Bonjol, dan Jalan MGR. 

Soegijapranata (lebih sering disebut Jalan Siliwangi). Dan sebuah jalan kecil yang berada di 

sebelah Pasar Bulu, yaitu Jalan HOS. Cokroaminoto (Wikipedia, 2017). 

II.4.2 Gambaran Umum Lokasi Tugu Muda 

Tugu Muda yang merupakan salah satu ikon dari Kota Semarang ini berada pada 

koordinat 06°59’3.67” LS dan 110°24’33.50” BT. Tugu Muda Semarang terletak di tengah 

persimpangan Jalan Pandanaran, Jalan Mgr Soegijapranata, Jalan Imam Bonjol, Jalan 

Pemuda dan Jalan Dr. Sutomo. Sebelah Utara tugu ini ini terdapat Gedung Pandanaran yang 

kini menjadi perkantoran Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang. Di sebelah Timur terdapat 

Lawangsewu, di sebelah selatan berhadapan dengan Museum Mandala Bhakti, dan sebelah 

barat terdapat Wisma Perdamaian yang merupakan rumah dinas gubernur Jawa Tengah. 

  

Gambar II-2 Lokasi Penelitian  
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II.5 Pemodelan Tiga Dimensi 

Pemodelan adalah proses membuat bentuk suatu objek dalam skala yang lebih kecil 

dengan memperhatikan kemiripan dengan bentuk aslinya. Pemodelan tiga dimensi adalah 

kegiatan membuat model sebagaimana seperti yang ada di lapangan dimana model yang 

dibuat tersebut sudah memiliki nilai koordinat X,Y dan Z pada ruang koordinat kartesian. 

Pemodelan tiga dimensi biasanya dilakukan dengan menggunakan komputer sehingga 

pembuatan konsep dan desain serta proses pengeditan dapat dilakukan dengan mudah 

sampai didapatkan model sesuai dengan yang diinginkan. 

Dalam proses pemodelan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga 

kualitas model yang baik dan teliti yaitu metode yang digunakan dalam proses pemodelan, 

tingkat kerumitan, tingkat kesesuaian dengan objek aslinya, dan kualitas visualisasi model 

tersebut. Proses pemodelan tiga dimensi membutuhkan perancangan yang dibagi menjadi 

beberapa tahapan untuk pembentukannya, yaitu meliputi apa objek yang akan dijadikan 

objek dasar, metode pemodelan objek tiga dimensi, pencahayaan dan animasi objek sesuai 

dengan proses yang dilakukan (Yogiswara, 2014, dalam Vergianto, 2015). 

Pemanfaatan pemodelan tiga dimensi kini sudah semakin luas. Tidak hanya sebatas 

dibidang pekerjaan konstruksi, kini pemanfaatan pemodelan tiga dimensi juga sudah 

digunakan dalam bidang industri film, industri pembuatan animasi game, bidang kesehatan, 

bahkan untuk keperluan forensik sekalipun.  Pemodelan tiga dimensi  banyak digunakan 

karena prinsipnya yang lebih efektif dan efisien dalam menghasilkan sebauh produk. 

Model tiga dimensi adalah produk dari proses pemodelan tiga dimensi itu sendiri. 

Model tiga dimensi adalah bentuk digital dari suatu objek yang nyata. Kemiripan antara 

model dan objek aslinya biasanya tergantung pada proses pengambilan datanya. Ada 

beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kualitas data pada pemodelan seperti faktor alam, 

faktor alat, maupun faktor user atau manusia yang menggunakannya. 

Dalam Arfianto (2014), model tiga dimensi dapat dibagi menjadi 3 kategori, antara 

lain: 

1. Solid Model 

Jenis model ini dapat menentukan volume benda yang mereka wakili, sebagai 

contoh: batu. Penyajian jenis model ini lebih realistis, namun sulit dalam membangun 

atau mengolah model padat dimana sebagian besar digunakan untuk simulasi non-
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visual seperti simulasi medis dan rekayasa. Banyak perangkat lunakn yang dapat 

digunakan untuk mengolah model tiga dimensi dari bentuk titik menjadi bentuk 

model solid. Salah satunya adalah Autodesk Revit. 

2. Surface Model 

Surface model merupakan model dengan cangkang tipis yang tidak memiliki 

massa atau volume. Model ini hanya menunjukkan tekstur dari permukaan benda 

yang dimodelkan. Pada model ini, waktu yang dibutuhkan untuk mengolah menjadi 

model tiga dimensi lebih cepat dibandingkan dengan model tiga dimensi solid. 

Hampir semua model visual yang digunakan dalam permainan (games) dan film 

adalah model tiga dimensi surface. 

3. Mesh Model 

Segitiga merupakan bentuk paling sederhana yang membentuk poligon. 

Polygonal modelling (meshing) disini menggunakan titik-titik awan yang sudah 

dibuat dari hasil dense surface sebelumnya. Kemudian titik-titik awan tersebut 

ditarik garis antar dua titik (edge). Dari tiga edge yang terhubung dapat dibentuk 

segitiga. Poligon dengan empat sisi dan segitiga adalah yang sering digunakan untuk 

meshing. Karena itu sekelompok poligon yang saling terhubung satu sama lain 

dengan titik sama disebut mesh. 

Komponen penyusun model tiga dimensi adalah point cloud. Bahkan bisa dibilang 

point cloud adalah data paling utama yang dibutuhkan dalam pemodelan tiga dimensi. Point 

cloud adalah sekelompok hasil pengukuran diskrit dalam sistem koordinat tiga dimensi 

dalam sistem koordinat kartesius (Jananuragadi, 2010). Point cloud dapat dihasilkan dari 

pengukuran dengan menggunakan Terrestrial Laser Scanner. Dalam satu kali pekerjaan alat 

ini dapat menghasilkan ribuan bahkan jutaan point cloud tergantung pada besar objek yang 

dipindai dan tingkat kerapatan antar point cloud yang diinginkan.  

 

Gambar II-3 Contoh point cloud (Google.com) 
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Pada umumnya point cloud yang merupakan data raw dari pengukuran menggunakan 

TLS tidak dapat langsung digunakan melainkan harus diubah terlebih dahulu ke model 

triangle mesh model, NURBS (Non-Uniform, Rational B-Spline) surface models, ataupun 

CAD models. Setelah mengubah bentuk ke model tersebut, selanjutnya model tiga dimensi 

dapat diolah ke dalam model permukaan tiga dimensi. Hasil akhir dari pengukuran dengan 

tiga dimensi scanner ini dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan seperti membuat 

model CAD untuk komponen manufaktur, kontrol kualitas di bidang metrologi, maupun 

visualisasi dan animasi dalam dunia perfilman. 

II.6 Terrestrial Laser Scanner (TLS) 

Terrestrial Laser Scanner (TLS) merupakan suatu teknologi pemetaan yang 

memanfaatkan pengaplikasian sinar laser untuk mengukur koordinat tiga dimensi suatu 

kenampakan objek secara otomatis dan real time dengan memanfaatkan sensor aktif. Hasil 

dari akuisisi data ini adalah berupa point cloud yang diperoleh melalui proses penyiaman. 

Point cloud adalah kumpulan titik-titik tiga dimensi yang memiliki koordinat (X, Y, Z) 

dalam suatu sistem koordinat yang sama. 

Apabila dibandingkan dengan alat ukur lainnya, TLS memiliki banyak kelebihan 

terlebih di bidang pemodelan tiga dimensi. Kelebihan pengukuran menggunakan TLS adalah 

sebagai berikut. 

1. Proses akuisisi data dilakukan secara langsung, cepat dan memiliki akurasi 

yang tinggi. 

2. Tidak membutuhkan cahaya untuk akusisisi data karena TLS memanfaatkan 

sinar laser dalam pemindaian objek. 

3. Data yang diperoleh cukup lengkap karena proses akuisisi data tidak hanya 

memindai objek saja melainkan objek lain disekitar objek utama juga ikut 

terekam. 

4. Memungkinkan pelaksanaan survei di tempat yang tidak dapat dijangkau oleh 

alat survei konvensional. 

5. Biaya yang dibutuhkan relatif lebih murah karena proses akusisi data dapat 

dilakukan oleh satu orang saja. 
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II.6.1 Ruang Lingkup Pengukuran Terrestrial Laser Scanner 

Pengukuran dengan menggunakan Terrestrial Laser Scanner memiliki ruang lingkup 

yang cukup luas. Berikut akan dijelaskan mengenai ruang lingkup pengukuran dengan 

menggunakan Terrestrial Laser Scanner. 

II.6.1.1 Teknik Pengukuran Terrestrial Laser Scanner 

Teknik pengukuran TLS dibagi menjadi dua metode, yaitu metode statis dan metode 

dinamis. Prinsip metode statis adalah teknik pengukuran dimana ketika proses pemindaian 

dilakukan alat scanner tidak bergerak atau tetap pada tempatnya. Keuntungan menggunakan 

metode ini yaitu ketelitian yang dihasilkan relatif tinggi dan tingkat kerapatan antar point 

cloud-nya tinggi. Ilustrasi pengukuran dengan metode statik ditunjukkan pada gambar II-4 

berikut. 

 

Gambar II-4 Teknik pengukuran dengan metode statis 

Prinsip metode dinamik yaitu menempatkan peralatan TLS pada wahana yang 

bergerak seperti pesawat terbang, UAV atau mobil pada saat proses akuisisi data. Metode 

pengukuran ini memerlukan tambahan sistem penentuan posisi untuk menentukan referensi 

sehingga mempermudah proses registrasi atau penggabungan data. Sistem penentuan posisi 

yang digunakan adalah INS (Inertial Navigation System) atau GPS (Global Positioning 

System) (Quintero, 2008). Kelebihan metode pengukuran ini adalah waktu yang digunakan 

untuk akuisisi data lebih cepat dan memungkinkan untuk memindai objek yang sangat besar. 

Namun dengan adanya penambahan sistem penentuan posisi tersebut, metode dinamis 
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membutuhkan biaya yang cukup besar. Ilustrasi pengukuran dengan metode dinamis 

ditunjukkan pada gambar II-5 berikut. 

 

Gambar II-5 Teknik pengukuran dengan metode dinamis (sciencedaily.com, 2017) 

II.6.1.2 Jenis Field Of View Pada Pengukuran Terrestrial Laser Scanner 

Pengertian field of view disini adalah besar cakupan atau jangkauan scanner dalam 

proses perekaman objek. Sebenarnya hampir semua TLS memiliki cakupan sebesar 360°. 

Namun untuk beberapa keperluan data pada suatu pengukuran TLS, user membatasi 

cakupan objek yang akan dipindai oleh alat. Berdasarkan field of view (FOV) yang 

digunakan pada pengukuran TLS, maka FOV dapat dibedakan atas 3 jenis yaitu Camera 

Scanner, Hybrid Scanner, dan Panoramic Scanner (Staiger, 2003). 

Pengukuran dengan FOV jenis Camera Scanner dapat melakukan pengukuran sudut 

dan jarak dengan membatasi jangkauan pemindaian pada objek. Tipe FOV ini digunakan 

untuk pemindaian area yang spesifik. Tingkat kedetailan data yang diperoleh pada objek 

yang dipindai biasanya lebih bagus. Pemindaian dapat dilakukan dalam cakupan 40°×40° 

(sama seperti kamera pada pengukuran fotogrametri). 

Pengukuran TLS dengan FOV jenis Hybrid Scanner dapat melakukan pengukuran 

dengan cakupan sudut horizontal sebesar satu putaran penuh (sebesar 360° namun untuk 

sudut vertikalnya memiliki batasan cakupan yaitu sebesar 50°-60°. TLS dengan FOV jenis 

Hybrid Scanner biasanya dimiliki oleh scanner yang memiliki jangkauan medium range dan 

long range. 

Pengukuran TLS dengan FOV jenis Panoramic Scanner dapat melakukan 

pengukuran dengan cakupan sudut horizontal sebesar 360° dan sudut vertikal sebesar 270°. 

Hal ini yang membuat TLS dengan FOV jenis ini dapat melakukan pemindaian pada objek 
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di bawah TLS. Pengukuran dengan jenis FOV ini biasanya digunakan untuk pemindaian 

dibidang pemetaan topografi, bidang industri, pertambangan, maupun bangunan dengan 

medan sulit seperti ruang bawah tanah. Kategori TLS berdasarkan FOV ditunjukkan pada 

gambar II-6 berikut. 

 

 

Gambar II-6 Kategori TLS berdasarkan field of view (FOV)-nya. (Reshetyuk, 2009) 

II.6.1.3 Kemampuan Terrestrial Laser Scanner Dalam Memancarkan Laser 

Ditinjau dari kemampuan seberapa jauh kekuatan laser dapat dipantulkan oleh suatu 

objek, TLS dibagi menjadi beberapa tipe yaitu long range, medium range, dan close range 

TLS. Pembagian ketiga tipe ini mempengaruhi penerapannya di bidang industri. Pembagian 

bidang industri yang menggunakan TLS berdasarkan tipe di atas ditunjukkan pada gambar 

II-7 berikut.  

 

Gambar II-7 Tipe dan aplikasi TLS (Quintero, dkk , 2008) 

TLS dengan jenis short range adalah TLS yang dapat melakukan pengukuran 

terhadap objek dengan jarak maksimum 50-100 meter dari alat. TLS dengan jenis ini 
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memiliki prinsip pengukuran berbasis pulsa atau berbasis fase. TLS short range pada 

umumnya memiliki jenis field of view dengan jenis panoramic scanner sehingga TLS short 

range sangat cocok dipakai untuk pengukuran di area perkotaan. Selain untuk daerah 

perkotaan, TLS dengan jenis short range juga digunakan dalam TLS dengan teknik 

pengukuran metode dinamis. Contoh TLS berjenis short range ditunjukkan pada gambar II-

8 berikut. 

                                       

 

(a) (b)          (c) 

Gambar II-8 TLS berjenis short range; Callidus CP3200 (a), FARO LS420 (b), dan Z+F Imager 

(c) (Google.com) 

 TLS dengan jenis medium range memiliki kemampuan memindai objek dengan jarak 

150-350 meter dari alat. TLS jenis medium range biasanya menggunakan prinsip 

pengukuran berbasis pulsa dengan field of view berjenis panoramic atau hybrid. Contoh TLS 

berjenis medium range ditunjukkan pada gambar II-9 berikut. 

  

(a)      (b) 

Gambar II-9  TLS berjenis medium range; Leica HDS C10 (a) dan Zyrax 2500 (b) 

(Google.com) 
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 TLS dengan jenis long range dapat melakukan pemindaian terhadap objek dengan 

jarak lebih dari 500 meter. Semua jenis TLS ini menggunakan prinsip pengukuran berbasis 

pulsa. Beberapa contoh TLS jenis long range ditunjukkan pada gambar II-10 berikut. 

 

         

(a) (b)            (c) 

Gambar II-10 Jenis TLS jenis long range; I-SiTE model 4400 (kiri), Optech ILRIS-tiga dimensi 

(tengah), dan Topcon GLS 1000 (kanan) (Google.com) 

II.6.2 Konsep Pengukuran Terrestrial Laser Scanner 

Konsep dasar dari pengukuran suatu objek dengan Terrestrial Laser Scanner adalah 

memanfaatkan sinar laser. Laser (Light Amplification by Simulated Emission of Radiation) 

adalah cahaya murni yang sangat kuat dengan intensitas yang tinggi. Laser memancarkan 

radiasi elektromagnetik yang umumnya berbentuk cahaya yang tidak dapat maupun dapat 

dilihat dengan penglihatan normal yang umumnya melalui proses pancaran terstimulasi 

(Wikipedia, 2017). Laser merupakan perangkat yang menggunakan efek mekanik 

kuantum, diinduksi atau merangsang emisi, untuk menghasilkan sinar cahaya koheren. 

Biasanya cahay laser bersifat monokromatik, yaitu memiliki panjang gelombang tunggal 

atau warna, dan dipancarkan dalam pancaran halus. 

Penggunaan laser sudah sangat luas hampir di seluruh bidang seperti bidang 

kesehatan, industri, pusat perbelanjaan, astronomi, fotografi, elektronika, komunikasi, dan 

lain-lain. Selain bidang-bidang tersebut, laser juga diaplikasikan dalam dunia teknik. Dalam 

melakukan berbagai kegiatan di dunia teknik, laser menjadi pilihan yang paling menjanjikan 

karena memiliki kelebihan yaitu tidak perlu melakukan kontak langsung terhadap objek yang 

akan diukur, sehingga memungkinkan untuk melakukan pengukuran terhadap objek yang 
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sulit dijangkau. Kelebihan lain dari laser ini adalah cara kerja nya yang cepat dan efisien. 

Selain kelebihan tersebut, ada beberapa kekurangan yang dimiliki oleh laser adalah dalam 

kekuatan laser skala kecil, laser tidak dapat menembus permukaan objek, sehingga bagian 

dalam objek tidak dapat diketahui bentuk geometrinya. Namun apabila kekuatan laser dibuat 

dalam skala besar, maka benda yang terkena sinar laser tersebut akan rusak bahkan hancur. 

Salah satu penggunaan laser dengan kekuatan skala besar adalah dalam industri pemotongan 

baja. 

Dalam dunia teknik khususnya teknik geodesi, laser digunakan dalam alat-alat survei 

geodesi. Beberapa macam alat ukur menggunakan laser untuk melakukan pengukuran, 

seperti Waterpass Digital, Electronic Total Station (ETS) dan Terrestrial Laser Scanner. 

Laser yang digunakan pada alat terrestrial laser scanner beroperasi pada kisaran panjang 

gelombang antara 500 sampai 1500 nm (Rehsetyuk, 2009). Laser dapat melakukan 

pengukuran secara presisi untuk berbagai macam keperluan. Dengan alat memanfaatkan 

laser, Terrestrial Laser Sanner dapat mengukur jarak dari alat dengan objek yang dituju. 

Prinsip pengukurannya sederhana. Laser ditembakkan ke arah objek, kemudian objek akan 

memantulkan kembali laser, dan ditangkap kembali oleh receiver pada alat. Waktu mulai 

dari laser ditembakkan sampai diterima kembali dijadikan sebagai dasar penentuan jarak. 

Itulah yang sering disebut dengan pengukuran jarak berdasarkan beda waktu. 

Berdasarkan prinsip pengukuran jarak berdasarkan beda waktu, pengukuran jarak 

pada TLS dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu prinsip pengukuran berbasis pulsa dan 

prinsip pengukuran berbasis fase. 

II.6.2.1 Pengukuran Berdasarkan Pulsa (Time Of Flight) 

Pengukuran TLS dengan menggunakan prinsip berbasis pulsa (time of flight) 

menggunakan konsep mengukur jarak antara laser scanner dengan objek mulai ketika laser 

dipancarkan  ke permukaan objek, dipantulkan, dan sampai laser diterima kembali oleh 

scanner. Ilustrasi pengukuran TLS dengan prinsip bebasis pulsa atau beda waktu 

ditunjukkan pada gambar II-11 berikut. 
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Gambar II-11 Konsep pengukuran TLS dengan prinsip berbasis pulsa atau beda waktu (Quintero, 

dkk, 2008) 

Dari gambar di atas, jarak antara objek dengan scanner dapat dirumuskan dalam 

persamaan berikut. 

𝐷 =
(𝐶×∆𝑡)

2
..................................................(1) 

Keterangan: 

  D : Jarak antara scanner dengan objek (m) 

  C : Cepat rambat sinar laser (3×108 m/s) 

  ∆𝑡 : Waktu tempuh sinar laser pergi dan kembali (s) 

Dengan nilai kecepatan cahaya sebesar 299.792.458 m/s atau jika dibulatkan menjadi 

3×108 m/s, maka alat TLS hanya membutuhkan waktu 3,33 nanodetik untuk menempuh 

suatu benda dengan jarak 1 meter dari alat. Sehingga untuk mencapai akurasi titik sebesar 1 

milimeter, TLS hanya membutuhkan waktu tunda (beda waktu) sekitar 3,33 picodetik 

(Quintero, 2008). TLS berbasis pulsa (time of flight) tidak menggunakan sinar laser secara 

berkelanjutan, namun menggunakan pulsa laser. TLS berbasis pulsa dapat memindai seluruh 

bidang dalam cakupan alat tersebut. TLS ini mampu mengukur jarak sebanyak 2000 hingga 

50.000 titik setiap detiknya. 

Keuntungan menggunakan pulsa untuk laser adalah tingkat konsentrasi yang tinggi 

daya laser yang dipancarkan. Pancaran sinar laser ini memungkinkan alat Terrestrial Laser 

Scanner untuk mencapai SNR (signal to noise ratio) yang dibutuhkan  yang dibutuhkan 

untuk pengukuran akurasi tinggi pada pengukuran TLS jenis long range. Kelemahannya 
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adalah masalah dalam mendeteksi waktu kembali yang tepat dari pulsa laser yang tersebar 

karena sifat ambang optik yang berubah-ubah dan redaman atmosfir. 

II.6.2.2 Pengukuran Berdasarkan Beda Fase 

Pengukuran TLS berdasarkan beda fase ini tidak menggunakan alat pengukur waktu 

(jam) dengan presisi tinggi, melainkan dengan memodulasi kekuatan sinar laser. Dalam 

KBBI, modulasi dapat diartikan sebagai proses pengubahan gelombang pendukung. Sinar 

yang dipancarkan dimodulasi dalam amplitudo kemudia dipancarkan ke permukaan objek 

yang akan dipindai. Sinar-sinar laser yang tersebar setelah dipantulkan oleh objek tersebut 

kemudian diterima kembali oleh rerceiver. Setelah itu, alat TLS kemudian mengukur 

perbedaan fasa antara bentuk gelombang yang dikirim dan diterima sehingga terjadi 

penundaan waktu (delay). Ilustrasi pengukuran TLS dengan prinsip berbasis beda fase 

ditunjukkan pada gambar II-12 berikut. 

 

Gambar II-12 Konsep pengukuran TLS dengan prinsip berbasis beda fase (Quintero, 2008) 

TLS bisa dibilang merupakan penggabungan dari banyak alat Total Station. Berbeda 

dengan Total Station yang hanya bisa mengukur satu koordinat dalam sekali kerja, TLS 

mampu mengukur ribuan titik dalam satu kali pekerjaan dimana setiap titik tersebut sudah 

memiliki data koordinat, baik koordinat lokal maupun koordinat UTM. Namun perhitungan 

untuk mendapatkan nilai koordiat dari suatu titik sama dengan Total Staton. Ilustrasi 

penentuan nilai koordinat suatu titik ditunjukkan pada gambar II-13 berikut. 
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Gambar II-13 Prinsip perekaman data dengan TLS (Soeta’at, 2005) 

Data yang direkam berupa data sudut horizontal (α), sudut vertikal (β), dan jarak 

antara pusat koordinat TLS dengan obyek yang direkam (R) seperti dapat dilihat pada 

Gambar II-13 prinsip perekaman data scanner. Dimana hasil pengukuran maka koordinat 

tiga dimensi obyek yang direkam dapat ditentukan dengan persamaan berikut: 

X= R.cos β.Sin α ………………..………………………………. (2) 

Y= R.cos β. cos α ………………..……...………………………. (3) 

Z= R.sin β ………………..…………………………………...…. (4) 

Dimana: 

R  : jarak dari scanner ke titik obyek 

α  : sudut horizontal titik obyek 

β  : sudut vertikal obyek 

X,Y,Z  : koordinat titik point cloud 

II.6.3 Kesalahan Pada Pengukuran Terrestrial Laser Scanner 

Dalam suatu pengukuraan, tidak ada hasil yang menyatakan bahwa itu adalah yang 

benar, melainkan mendekati benar. Itulah yang disebut dengan kesalahan pada pengukuran. 

Sama halnya dengan pengukuran TLS ini yang notabene nya adalah alat survei yang super 

canggih untuk keperluan terestrial pada era ini. Perusahaan-perusahaan pembuat alat laser 

scanner membuat data tentang akurasi dari alat yang mereka produksi. Sementara akurasi 

untuk setiap alat tentu tidak sama. Untuk mendapatkan data akurasi yang paling akurat dari 

suatu alat TLS, maka harus dilakukan kalibrasi terhadap alat itu sendiri. 
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Menurut Quintero (2008), banyak faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya 

kesalahan pada suatu pengukuran dengan menggunakan TLS, yaitu kesalahan pada alat, 

kesalahan pada objek, kesalahan lingkungan, dan kesalahan pada metodologi pengukuran. 

Berikut akan dijelaskan mengenai faktor-faktor kesalahan tersebut. 

II.6.3.1 Kesalahan Pada Alat 

Kesalahan pada alat dapat berupa kesalahan acak dan kesalahan sistematik. 

Kesalahan acak pada umumnya memengaruhi presisi pada pengukuran jarak dan sudut dari 

range finger pada alat TLS. Kesalahan sistematik dapat disebabkan oleh karena adanya 

ketidaklinearan pada sistem pengukuran waktu yang menyebabkan adanya kesalahan hasil 

pada pengukuran jarak. 

1. Perambatan Sinar Laser 

Idealnya, sinar laser merambat lurus tanpa melenceng dari jalur rambatannya. 

Namun pada kenyataannya di lapangan, perambatan sinar laser tidak sepresisi yang 

diharapkan. Terdapat pelencengan pada berkas sinar laser. Semakin jauh jarak yang 

ditempuh sinar laser, maka akan semakin besar juga nilai kesalahannya. Jika sudah 

demikian, maka sinar laser yang dipantulkan juga tidak akan bisa memberikan 

informasi sesuai dengan yang sudah direncanakan. Selain itu, pemantulan yang tidak 

sempurna oleh objek juga akan menambah besar nilai kesalahan informasi yang 

diberikan. Jenis-jenis pemantulan sinar laser ditunjukkan pada gambar II-14 berikut. 

 

 

(a) (b)   (c) 

Gambar II-14 Jenis-jenis pemantulan sinar laser; ideal reflection (a), partial illumination 

(b), partial occlusion (c) (Quintero, dkk, 2008) 
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Praktisnya, efek dari faktor kesalahan ini berdampak pada posisi titik yang 

diukur. Karena adanya efek ini, posisi titik yang diukur akan bergeser. Hal ini 

memengaruhi nilai koordinat yang akan diberikan oleh sistem pada alat TLS.  

2. Mixed Edge 

Faktor kesalahan ini diakibatkan oleh adanya persebaran sinar laser. Ketika 

laser ditembakkan pada suatu objek, sinar laser terbagi menjadi 2 bagian. Ilustrasi 

yang lebih jelas dapat dilihat pada gambar II-15 di bawah ini. 

                                       

Gambar II-15 Ilustrasi mixed edge (Quintero, dkk, 2008) 

Misalkan objek yang akan di-scan adalah anak tangga. Pada saat laser 

ditembakkan, sinar laser mengarah ke bagian atas anak tangga. Ketika itu sinar laser 

menjadi terbagi dua karena laser terlalu ke pinggir. Hasilnya, ketika laser dipantulkan 

dan diterima kembali oleh alat, informasi yang dibawa oleh laser berasal dari dua 

posisi berbeda. Namun koordinat yang akan disajikan oleh alat sebagai data kepada 

user adalah rata-rata dari informasi yang dibawa oleh kedua sinyal balik tadi. Tentu 

data yang akan disajikan bukan lagi data koordinat yang seharusnya. 

3. Ketidakpastian Jangkauan 

Ketidakpastian jangkauan dapat dinyatakan sebagai fungsi dari sejumlah 

parameter yang digunakan berdasarkan jenis TLS dan prinsip kerjanya. Sebagian 

besar jenis TLS dengan kemampuan pengukuran medium range dan long range 

memiliki nilai ketidakpastian jangkauan dengan kisaran 5 mm sampai 50 mm pada 

jarak pengukuran 50 m. Kesalahan ini dapat diminimalisir pada tahap pemodelan 

dengan merata-ratakan atau dengan cara menyesuaikan bentuk asli dengan hasil data 

point cloud-nya. 



   31 

 
 
 
 
 

4. Ketidakpastian Jarak 

Faktor kesalahan ini adalah kesalahan yang bergantung pada sistem yang 

bekerja pada alat. Setiap alat memiliki sistem yang berbeda-beda. Ketidakpastian alat 

seperti misalnya untuk TLS berbasis pulsa, kesalahan ketidakpastian jaraknya 

bergantung pada kemampuan alat dalam mendeteksi dan mengukur perbedaan waktu 

(selisih waktu ketika laser ditembakkan sampai diterima kembali). Semakin kecil 

perbedaan waktu yang mampu diukur oleh alat, semakin kecil pula nilai kesalahan 

pada pengukuran jaraknya. 

5. Kesalahan Sudut Cermin 

Pada umumnya TLS menggunakan cermin untuk memantulkan berkas sinar 

ke objek yang dituju. Ketelitian sudut yang dipantulkan tergantung pada letak atau 

penempatan cermin pada posisi yang tepat. Kesalahan posisi yang kecil saja akan 

memiliki dampak yang besar pada hasil pengukuran nantinya. Satu-satunya cara 

untuk memperbaiki ini adalah dengan melakukan kalibrasi pada alat yang digunakan. 

II.6.3.2 Kesalahan Pada Objek 

Konsep pengukuran pada TLS adalah dengan memanfaatkan pantulan sinar laser 

yang dipantulkan oleh objek yang hendak diukur, sehingga hasil dari pengukuran akan 

bergantung pada baik tidaknya pantulan dari sinar laser tersebut. Jenis pantulan tersebut 

dijelaskan oleh Hukum Kosinus Lambert berikut. 

Ireflected (λ) = Ii (λ) · kd (λ) · cos (θ)...................(5) 

Dimana: 

Ii (λ) = Intensitas cahaya sebagai fungsi panjang gelombang (yang terserap ketika 

merambat melalui udara) 

kd (λ) = Koefisien penyebaran pantulan (fungsi panjang gelombang) 

cos (θ) = Sudut antara cahaya datang dan pantulan  



   32 

 
 
 
 
 

Ilustrasi pemantulan pada permukaan Lamertian ditunjukkan pada gambar II-16 berikut.  

 

Gambar II-16 Pemantulan pada permukaan Lambertian (Quintero,dkk, 2008) 

Formula di atas menunjukkan bahwa pancaran sinar laser dipengaruhi oleh adanya 

penyerapan terhadap sinar laser yang merambat di udara, intensitas pemantulan oleh objek, 

dan sudut pantulan antara pulsa laser dan objek. Hal ini berarti bahwa benda dengan 

permukaan yang gelap (menyerap banyak cahaya), akan memantulkan sinar laser dengan 

sangat lemah. Sedangkan objek yang memiliki sifat reflektif yang sangat tinggi akan 

memantulkan sinar dengan sangat reaktif sehingga kemungkinan akan diteruskan ke ruang 

terbuka atau bahkan menabrak permukaan objek lain. Hasil dari pengukuran ini akan 

memiliki 2 kemungkinan yang tidak baik yaitu data koordinat dari titik yang diukur menjadi 

tidak akurat, atau bahkan tidak ada satu titik pun yang terukur. Data yang tidak akurat ini 

disebut sebagai noise. 

II.6.3.3 Kesalahan Lingkungan 

Berikut adalah beberapa faktor lingkungan yang mengakibatkan adanya kesalahan 

pada pengukuran TLS. 

1. Temperatur 

Dalam suatu pengukuran TLS, akan ada kemungkinan dimana suhu alat TLS 

akan jauh di atas suhu lingkungan sekitarnya karena adanya pemanasan internal atau 

suhu lingkungan lebih tinggi dari suhu yang dapat ditoleransi  oleh alat atau disebut 

dengan pemanasan eksternal misalnya matahari. Radiasi eksternal ini dapat 
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mengakibatkan memanasnya salah satu kaki pada tripod yang sehingga kaki tripod 

tersebut melebar. Kondisi ini akan memengaruhi hasil pengukuran. 

Tidak hanya suhu pada peralatan, suhu pada permukaan objek juga dapat 

menjadi faktor kesalahan. Pada saat melakukan pemindaian, seperti misalnya di 

lingkungan industri, permukaan yang sangat panas dapat memengaruhi intensitas 

pantulan sinar laser yang mengakibatkan adanya kesalahan pengukuran. 

2. Atmosfer 

Setiap alat akan bekerja dengan baik apabila digunakan pada range suhu dan 

temperatur yang sudah diatur dari awal pembuatannya. Sama halnya dengan alat 

TLS, meskipun alat ini memiliki kecanggihan yang jauh dari alat lain untuk fungsi 

yang serupa, kinerja alat dalam memancarkan dan menangkap sinar laser akan 

bergantung pada suhu, tekanan, massa jenis udara, dan kelembapan udara. Menurut 

standar ISO, kebanyakan TLS akan bekerja dengan optimal pada suhu 15°C dan 

tekanan 1013,25 hPa. Setiap perubahan suhu sebesar 10°C dan tekanan sebesar 35 

hPa, akan memberikan kesalahan sebesar 1 mm pada jarak pengukuran 100 m. 

3. Kesalahan akibat pergesaran alat 

Pada umumnya, kebanyakan TLS mampu menembakkan laser sebanyak 

2.000-500.000 laser per detiknya. Walaupun terbilang sangat cepat, untuk melakukan 

pemindaian dengan kerapatan point cloud yang tinggi memerlukan waktu sekitar 20-

30 menit untuk pengukuran berbasis pulsa dan sekitar 10 menit untuk pengukuran 

berbasis fase.  

TLS adalah alat yang sangat sensitif. Pergeseran sekecil apapun dapat 

memengaruhi hasil dari pengukuran. Pergeseran itu bisa disebabkan oleh memuainya 

tripod, pemasangan tripod yang kurang sempurna, bahkan adanya getaran yang 

diakibatkan oleh kendaraan yang lewat disekitar posisi berdiri alat. 

4. Air 

Jenis sinar laser yang digunakan pada alat TLS adalah jenis laser yang tidak 

dapat menembus air. Adanya air pada permukaan objek akan memengaruhi pantulan 

sinar laser, baik dari segi arah pantulan maupun intensitas sinar laser yang 

dipantulkan. Adanya air diantara TLS dengan objek yang permukaannya kering juga 

akan memengaruhi pergerakan sinar laser. Seperti halnya lokasi objek dalam 
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penelitian ini yang dilakukan di Tugu Muda. Ketika sinar laser ditembakkan dan 

mengenai air atau percikan air, laser akan langsung dipantulkan dan mengidentifikasi 

bahwa sinar laser yang dipantulkan oleh air tersebut adalah objek yang seharusnya 

diukur.  

II.6.3.4 Kesalahan Metodologi Pengukuran 

Kesalahan ini terjadi karena adanya kesalahan dalam teknik pengambilan data atau 

bisa juga karena kurangnya pengetahuan operator. Sebelum melakukan pengukuran, 

operator harus mengenal terlebih dahulu situasi lapangan, alat yang digunakan, dan hasil 

yang diinginkan dari pengukuran tersebut. Sebagai contoh, ketika operator mengatur resolusi 

scan yang sangat tinggi untuk hasil yang maksimal, padahal objek yang hendak di-scan 

bukan merupakan objek dengan tingkat kedetailan yang tinggi (misalnya: bangunan-

bangunan yang memiliki nilai seni yang tinggi), proses pemindaian akan memakan waktu 

yang sangat lama. Sebaliknya apabila operator menggunakan resolusi scan yang rendah, 

sementara objek yang hendak di-scan adalah objek yang memerlukan tingkat kedetailan 

yang tinggi, maka proses pemindaian akan berlangsung dengan cepat namun ketelitian nya 

relatif rendah dan memiliki kesulitan dalam proses registrasi. 

II.7 Terrestrial Laser Scanner TOPCON GLS-2000 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Terrestrial Laser Scanner 

TOPCON GLS-2000. TOPCON GLS-2000 adalah salah satu produk termutakhir dari 

perusahaan pembuat alat-alat survey TOPCON. TOPCON GLS-2000 memiliki 3 jenis yang 

dibedakan atas penggunaannya, yaitu GLS-2000S untuk survei jarak pendek, GLS-2000M 

untuk survei jarak menengah, GLS-2000L untuk jarak jauh. Setiap jenis alat memiliki 

kelebihan dan kelemahan masing-masing tergantung kondisi lapangan yang disurvei. Dalam 

penelitian ini, jenis TLS yang digunakan adalah TOPCON GLS-2000S. TOPCON GLS-

2000 ditunjukkan pada gambar II-17 berikut.  
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 Gambar II-17 TOPCON GLS-2000 (Topcon.com) 

Spesifikasi dan kemampuan TOPCON GLS-2000 dijabarkan pada tabel II.2 berikut. 

Tabel II-2 Spesifikasi TOPCON GLS-2000 

Menu Keterangan 

Metode Pengukuran jarak menggunakan metode pulsa 

Dimensi Umum 

Ukuran(dalam 

satuan mm) 
293 (panjang) × 152 (lebar) × 411,5 (tinggi)  

Berat 10 kg termasuk baterai dan tribrach 

Suhu optimum 

pengoperasian 
-5°C - 45°C 

Suhu optimum 

penyimpanan data 
-20°C - 60°C 

Pemindai 

Mode Detail 
High 

Speed 

Low 

Power 
Standard 

Maksimum titik 

pindai per detik 
120.000 120.000 48.000 60.000 

Ketelitian jarak 
90 m 110 m 110 m 150 m 

3,5 mm 3,5 mm 4 mm 3,5 mm 

Ketelitian sudut 
Horizontal = 6” 

Vertikal = 6” 

Pemindai 

Field of view (per 

scan) 

Horizontal = maksimum 360° 

Vertikal = maksimum 270° 

Laser 
Class3R(IEC EN60825-1) 

1064 nm (tidak tampak) 
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Tabel II-2   Spesifikasi TOPCON GLS-2000 (lanjutan) 

Menu Keterangan 

Kamera 

Besar piksel  Wide & Tele = 5 MPixel (2,592 × 1,944) 

Cakupan Sudut 
Wide = Diagonal 170° 

Tele = 8,9° (V) × 11,9° (H) 

Tampilan Tipe TFT-LCD 3.5 VGA (layar sentuh) 

Daya 

Sumber daya 
Rechargeable Li-ion battery BDC70 (jumlah 

baterai = 4) 

Durasi pemakaian 2,5 jam  

Tipe Baterai 

Voltase 7,2 V 

Kapasitas 5240 mAh 

Ukuran (mm) 40 (P) × 70 (L) × 40 (T) 

Berat 197 g 

Pemindai 

Field of view (per 

scan) 

Horizontal = maksimum 360° 

Vertikal = maksimum 270° 

Laser 
Class3R(IEC EN60825-1) 

1064 nm (tidak tampak) 

Kamera 

Besar piksel  Wide & Tele = 5 MPixel (2,592 × 1,944) 

Cakupan Sudut 
Wide = Diagonal 170° 

Tele = 8,9° (V) × 11,9° (H) 

Tampilan Tipe TFT-LCD 3.5 VGA (layar sentuh) 

Daya 

Sumber daya 
Rechargeable Li-ion battery BDC70  

(jumlah baterai = 4) 

Durasi pemakaian 2,5 jam  

Tipe Baterai 

Voltase 7,2 V 

Kapasitas 5240 mAh 

Ukuran (mm) 40 (P) × 70 (L) × 40 (T) 

Berat 197 g 
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Bagian-bagian detail dari TOPCON GLS-2000 ditunjukkan pada gambar II-18 berikut. 

 

Gambar II-18 Bagian-bagian TLS TOPCON GLS-2000 (Topcon) 

II.8 Registrasi 

Proses pengukuran dalam pemodelan tiga dimensi menggunakan TLS tidak mungkin 

dilakukan hanya dari satu kali berdiri alat saja. Akuisisi data perlu dilakukan dari beberapa 

kali berdiri alat. Data hasil penyiaman dari setiap berdiri alat disebut dengan scan world. 

Semakin banyak jumlah scan world, maka akan semakin baik pula hasil pemodelan yang 

didapatkan. Untuk menggabungkan data scan world tersebut dibutuhkan proses registrasi. 

Registrasi adalah suatu proses transformasi dari point cloud yang dihasilkan dari 

beberapa scan world sehingga berada dalam satu sistem koordinat yang sama (Wibowo, 

2013). Seperti halnya kegiatan foto udara, untuk mendapatkan hasil tiga dimensi diperlukan 

overlap pada proses penyiaman dari lokasi pengambilan data yang bersebalahan. Ilustrasi 

teknik registrasi dua scan world yang bersebelahan digambarkan pada gambar II-19 berikut. 

 

Gambar II-19 Ilustrasi teknik registrasi dua scan world yang bersebelahan (Reshetyuk, 2009) 
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Dilihat dari gambar di atas, registrasi antar dua scan world ini juga dilakukan 

berdasarkan transformasi koordinat sebangun tiga dimensi. Parameter-parameter yang harus 

dipecahkan untuk proses transformasi ini adalah 3 buah translasi (ΔX, ΔY, ΔZ) dan 3 buah 

rotasi (ω, φ, κ) (Reshetyuk, 2009). Menurut Reddington (2005), registrasi dapat dibedakan 

menjadi 3 metode yaitu metode Cloud to Cloud, Target to Target, Kombinasi, dan Traverse. 

II.8.1 Metode Cloud to Cloud 

Prinsip dasar dari metode ini adalah menggabungkan points cloud yang sama dari 

beberapa data hasil scan world. Metode registrasi menggunakan teknik Iterative Closed 

Point (ICP) untuk menyelaraskan data dari dua scan world yang bersebelahan. Teknik ini 

mengharuskan operator untuk memilih setidaknya 3 titik yang bersesuaian pada data point 

cloud. Dengan memilih 3 titik yang kira-kira bersesuaian, sistem algoritma ICP secara 

iteratif akan memeriksa jarak dari semua point cloud dan memperkirakan transformasi untuk 

menyelaraskan kedua scan world  sehingga menghasilkan koreksi seminimal mungkin 

(Quintero, 2008). 

Untuk menentukan point cloud agar mudah diidentifikasi yaitu dengan menggunakan 

pojok-pojok bangunan, ujung-ujung menara, dan lain sebagainya. Penggunaan metode ini 

menjadi lebih efisien karena registrasi dilakukan di studio. Karena mudah dan simpelnya 

metode ini, proses registrasi dapat dilakukan secara berulang-ulang untuk mendapatkan 

ketelitian yang diinginkan. Metode ini dapat menghasilkan registrasi yang baik jika saat 

penyiaman antar dua scan world yang akan diregistrasi harus mempunyai overlap sekitar 

30%-40% (Quintero, 2008). Walaupun mudah dan simpel, metode ini memiliki kelemahan 

yaitu proses pengolahan data yang lama sampai mendapatkan ketelitian yang diinginkan. 

Ilustrasi metode Cloud to Cloud ditunjukkan pada gambar berikut. 

 

Gambar II-20 Metode registrasi Cloud to Cloud (Reshetyuk, 2009) 
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II.8.2 Metode Target to Target 

Prinsip dasar dari metode registrasi ini adalah menggunakan titik ikat berupa target 

yang dipasang disekitar obyek yang akan direkam (Isnuardani, 2012). Penyebaran target 

harus dilakukan secara merata pada area sekitar obyek yang akan direkam. Setelah target 

disebar merata, kemudian dilakukan identifikasi target pada masing masing target tersebut. 

Penyebaran target yang merata akan menghasilkan kualitas registrasi yang baik, karena pada 

dasarnya metode target to target membutuhkan minimal tiga target terdistribusi pada tiga 

titik yang tidak terletak pada satu garis untuk mendeterminasi enam parameter transformasi. 

Enam parameter transformasi tersebut adalah 3 rotasi (ω, φ, κ) dan 3 translasi (Tx, Ty, dan 

Tz) (Vergianto, 2015). 

Bentuk target yang digunakan bervariasi seperti tabung (silinder), bola (sphere), datar 

(flat), bahkan menggunakan kertas yang dicetak khusus. Bahan pembuat target yang 

digunakan juga berbeda-beda. Beberapa perusahaan pembuat Terrestrial Laser Scanner 

membuat target dari bahan yang reflektif sehingga dapat mendukung proses perekaman 

objek. Namun ada beberapa alat laser scanner tidak mampu mengenali target khusus yang 

telah dibuat. Salah satu contoh target yang biasanya digunakan pada pengukuran metode 

target to target ditunjukkan pada gambar II-21 berikut. 

 

Gambar II-21 Contoh target berbentuk bola (sphere) 

II.8.3 Metode Kombinasi  

Metode ini adalah penggabungan antara registrasi dengan metode Cloud to Cloud 

dan metode target to target dalam satu pekerjaan. Dalam metode ini, proses akuisisi data 

dilakukan dengan menggunakan target yang cukup sehingga terlihat dari posisi setiap kali 

berdiri alat. Secara umum, proses akuisisi data metode kombinasi dengan metode target to 

target hampir sama persis. Hal yang membedakan antara metode target to target dan metode 
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kombinasi adalah proses registrasi atau penggabungan data scan world (data penyiaman dari 

setiap berdiri alat). Proses registrasi metode kombinasi dilakukan dengan cara memilih point 

cloud yang sama pada scan world yang bersebelahan. Selain menggunakan point cloud yang 

sama, proses registrasi pada metode ini juga menggunakan target yang sama yang dipilih 

dari masing-masing scan world. Itulah mengapa metode ini disebut dengan metode 

kombinasi. 

II.8.4 Metode Traverse 

Metode Traverse menggunakan prinsip metode poligon tertutup dimana nilai 

koordinat awal sama dengan koordinat akhir. Metode ini membutuhkan dua acuan dalam 

satu kali berdiri alat, yakni tempat berdiri alat dan backsight, atau tempat berdiri alat dengan 

foresight. Keuntungan dari metode ini adalah koordinat yang  dimiliki oleh tiap point cloud 

adalah bukan lagi koordinat lokal, melainkan  koordinat lapangan karena sudah memiliki 

acuan sebelum melakukan penyiaman. Konsep pengukuran  TLS dengan metode traverse 

ditunjukkan pada gambar II-22 berikut.. 

 

Gambar II-22 Konsep pengukuran TLS dengan metode traverse 

Pada pengukuran dengan metode ini, dibutuhkan setidaknya 2 titik yang sudah 

diketahui koordinatnya, yaitu titik berdiri alat dan backsight. Nilai koordinat yang dimiliki 

oleh titik tersebut bisa diukur dengan Total Station atau dari pengukuran GPS. Baik tidaknya 

hasil dari penyiaman dengan metode ini dapat dipengaruhi oleh kualitas poligon yang telah 

dibuat. 

II.9 Total Station 

Total Station adalah suatu alat yang merupakan kombinasi theodolit elektonik, 

Electronic Distance Meter, dan perangkat lunak yang berfungsi sebagai pengumpul dan 

pemroses data. Dat ayang diperoleh dari pengukuran menggunakan Total Station adalah data 
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berupa sudut dan jarak. Kemudian dengan menggunakan persamaan trigonometri, diperoleh 

nilai koordinat suatu titik. 

Pada dasarnya prinsip pengukuran sudut dengan menggunakan theodolit hampir 

sama dengan Total Station, yaitu dengan menggunakan salah satu titik sebagai referensi 

(backsight) kemudian mengukur titik lain (foresight) untuk dicari sudut ukurannya. Dari 

sudut ukuran ini nantinya akan digunakan untuk mencari azimuth. Dalam Total Station, 

pengukuran jarak dilakukan dengan memanfaatkan sistem Electronic Distance Meter 

(EDM). Untuk mendapatkan data jarak suatu titik, Total Station memancarkan suatu 

gelombang, kemudian objek tersebut akan memantulkan gelombang tersebut dan diterima 

kembali oleh alat. Kemudian perangkat lunak di dalam alat akan menghitung secara otomatis 

jarak dari tempat berdiri alat dengan titik yang diukur. Contoh Total Station dapat dilihat 

pada gambar II-23 berikut. 

 

                                      

(a) (b)           (c) 

Gambar II-23 Contoh Total Station dari berbagai merk; (a) Nikon, (b) Topcon, (c) Sokkia 

(Google.com) 

Ketelitian Total Station saat ini sudah sangat tinggi. Beberapa alat Total Station 

bahkan mencapai ketelitian hingga 1 mm. Total Station dapat digunakan dalam pelaksanaan 

survei tachimetri, pengukuran poligon, staking out, bahkan membuat model tiga dimensi. 

Kehadiran alat ini membuat pekerjaan untuk jenis-jenis survei di atas menjadi lebih mudah, 

cepat, dan memiliki ketelitian yang sangat baik. Seiring dengan perkembangan dunia 

teknologi, kini alat-alat Total Station juga sudah semakin canggih, mulai dari layar dengan 

ukuran besar, reflectorless, touchscreen, bahkan menggunakan sistem robotic dimana 

pengguna dapat mengontrol alat dari jarak jauh. Hal ini sangat bermanfaat untuk melakukan 

survei di medan yang sulit.  

Dalam penelitian ini, alat Total Station yang digunakan adalah Total Station Nikon 

Nivo 2.C. Total Station Nikon Nivo 2.C merupakan alat yang mampu mengukur suatu posisi, 
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jarak, ataupun sudut suatu objek tanpa menggunakan reflector atau lebih dikenal dengan 

istilah reflectorless. Spesifikasi mengenai Total Station Nikon Nivo 2.C disajikan dalam 

tabel berikut. 

Tabel II-3    Spesifikasi Total Station Nikon Nivo 2.C 

Menu Keterangan 

Pengukuran 

Jarak 

Menggunakan 

Prisma 

Kertas reflector 

(5 cm x 5 cm) 
1,5 m sampai 270 m 

Prisma tunggal 

(6,25 cm) 
1,5 m sampai 3000 m 

Mode 

reflectorless 

Reflektivifitas 

18% 

Good 350 m  

Normal 250 m 

Difficult 200 m 

 

 Tabel II-3    Spesifikasi Total Station Nikon Nivo 2.C (lanjutan) 

Menu Keterangan 

Pengukuran 

Jarak 

Mode 

reflectorless 

Reflektivifitas 

90% 

Good 500 m 

Normal 400 m 

Difficult 250 m 

Akurasi Precise mode 

Prisma 
±(2+2 ppm × D) 

mm 

Reflectorless 
±(3+2 ppm × D) 

mm 

Spesifikasi 

Umum 

Sensitivitas alat 10'/2 mm 

Optical plummet 

Gambar Tegak 

Perbesaran 3× 

Cakupan 5° 

Focusing range 0,5 m sampai ∞ 

Tampilan monitor Monitor kiri 

QVGA 

16 bit 

TFT LCD 
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Backlit (320 x 

240) pixel 

Monitor kanan 

Backlit 

Graphic LCD 

(128 x 64) pixel 

Laser Plummet   4 levels 

Memori 
128 MB RAM 

1 GB Flash Memory 

Prosesor Mervell PXA300 Xscale 624 MHz 

Dimensi W x D x H 
(149 x 145 x 

306) mm 

Massa 

Tanpa baterai 3,9 kg 

Baterai 0,1 kg 

Casing 2,3 kg 

 

II.10 Penentuan Posisi Dengan Menggunakan GPS Geodetik 

GPS (Global Positioning System) adalah sebuah sistem yang dapat digunakan untuk 

menentukan posisi dan navigasi secara global dengan menggunakan satelit. Sistem ini 

awalnya dikembangkan oleh Badan Pertahanan Amerika Serikat untuk kepentingan militer 

dan akhirnya pemanfaatannya dikembangkan untuk kepentingan survei dan pemetaan. 

Dalam penentuan posisi, sistem GPS memiliki 3 segmen, yaitu: 

1. Satelit bertugas untuk menerima dan menyimpan data yang ditransmisikan 

oleh stasiun-stasiun pengontrol, menyimpan dan menjaga informasi waktu 

berketilitan tinggi, dan memancarkan sinyal dan informasi secara kontinyu ke 

pesawat penerima (receiver) dari pengguna. 

2. Pengontrol bertugas untuk mengendalikan dan mengontrol satelit dari bumi 

baik untuk mengecek kesehatan satelit, penentuan dan prediksi orbit dan 

waktu, sinkronisasi waktu antar satelit, dan mengirim data ke satelit. 

3. Penerima bertugas untuk menerima data dari satelit dan memprosesnya 

untuk menentukan posisi (dalam koordinat kartesian), arah, jarak, dan waktu 
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yan diperlukan oleh user. Dalam keadaan default, GPS akan menyajikan data 

koordinat dengan menggunakan referensi WGS 1984. 

Konsep dasar dari penentuan posisi dengan GPS adalah pengukuran jarak ke 

beberapa satelit secara bersama-sama. Untuk menentukan posisi suatu titik di permukaan 

bumi, receiver setidaknya membutuhkan sinyal yang baik dari 4 buah satelit. Semakin 

banyak dan semakin baik jumlah sinyal satelit yang diterima oleh receiver maka semakin 

baik pula hasil pengukuran. 

Secara garis besar, metode penentuan posisi dibagi menjadi 2 yaitu metode 

Diferensialdan metode relatif. 

1. Metode Absolut 

Metode Diferensialdisebut juga dengan metode point positioning. Penentuan 

posisi dengan metode ini dilakukan dengan menggunakan satu receiver saja. Oleh 

sebab itu, metode ini biasanya memiliki akurasi yang tidak terlalu baik yaitu sekitar 

5-10 meter. Penentuan posisi biasanya dilakukan dengan menggunakan referensi 

WGS 1984. Penentuan posisi suatu titik bisa dilakukan dalam keadaan diam (statis) 

ataupun bergerak (kinematis). Metode ini biasanya diterapkan pada receiver tipe 

genggam (hand held). Metode ini biasanya menggunakan data pseudorange. Metode 

ini paling banyak diaplikasikan untuk keperluan navigasi atau aplikasi yang 

memerlukan informasi posisi yang tidak teliti namun tersedia secara real time. 

Ilustrasi penentuan posisi metode Diferensialditunjukkan pada gambar II-24. 

 

Gambar II-24 Penentuan posisi menggunakan metode Diferensial(Google.com) 

2. Metode Relatif 

Penentuan posisi dengan metode ini dilakukan secara relatif/diferensial 

terhadap titik lain yang telah diketahui koordinatnya. Pengukuran dilakukan secara 
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bersamaan pada dua titik dalam selang waktu tertentu. Metode ini memiliki tingkat 

ketelitian yang cukup tinggi yakni kurang dari 1 meter bahkan bisa mencapai 

hitungan milimeter. Pengukuran ini dilakukan dengan menggunakan minimal 2 

receiver. Data yang diperoleh dari hasil pengukuran selanjutnya diolah  sehingga 

diperoleh perbedaan koordinat atau disebut juga dengan baseline. Data yang 

digunakan dalam penentuan posisi dengan metode ini adalah data pseudorange atau 

data fase. Aplikasi utama metode ini adalah untuk kepentingan survei geodesi, survei 

geologi, pengukuran batas, navigasi berketelitian tinggi. Ilustrasi penentuan posisi 

menggunakan metode relatif/diferensial ditunjukkan pada gambar II-25. 

 

Gambar II-25 Penentuan posisi menggunakan metode relatif/diferensial (Abidin, 2001) 

Penentuan posisi dengan menggunakan GPS juga memiliki batasan ketelitian. 

Hal itu disebabkan oleh adanya faktor kesalahan. Dalam ruang lingkup GPS, faktor 

kesalahan itu dikenal dengan istilah “kesalahan dan bias”. Berikut adalah jenis-jenis 

kesalahan dan bias yang memengaruhi sinyal GPS (Abidin, 2005). 

1. Kesalahan ephemeris (orbit) 

2. Bias ionosfer 

3. Bias troposfer 

4. Multipath 

5. Ambiguitas fase (cycle ambiguity) 

6. Cycle slips 

7. Selective avaibility 

8. Anti spoofing 

9. Kesalahan jam 
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10. Pergerakan dari pusat antena 

11. Imaging 

II.11 Uji Validitas 

Dalam suatu penelitian, perlu dilakukan uji validitas untuk menguji ketelitian hasil 

penelitian. Validasi data adalah proses memperoleh data yang harus dilakukan sebelum 

melanjutkan ke proses uji validitas. Dalam penelitian ini, validasi data dilakukan dengan 

cara mengukur jarak antar titik pada objek penelitian. Validasi data dilakukan menggunakan 

alat Total Station dengan jenis reflectorless. Data ini adalah data yang dianggap benar dan 

dijadikan sebagai acuan untuk menguji seberapa teliti hasil pemodelan dengan menggunakan 

TLS. Berikut adalah contoh proses validasi data terhadap objek penelitian. 

 

Gambar II-26 Validasi data jarak pada Tugu Muda 

Keterangan : 

D1, D2, dan D3 merupakan jarak sisi 1,2, dan 3. 

Pada gambar di atas, D menunjukkan panjang ukuran yang akan diukur dengan 

menggunakan Total Station. Pada titik yang sama tersebut, dilakukan pengukuran jarak pada 

model tiga dimensi yang telah diukur sebelumnya menggunakan TLS. Setelah didapatkan 

data jarak dilapangan dan jarak pada model, kemudian dilakukan uji statistik untuk 

mendapatkan besar ketelitian hasil pengukuran TLS. 
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II.12 Uji Normalitas 

Statistika memiliki peran penting dalam memecahkan suatu masalah. Statistika 

merupakan pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, 

pengolahan atau penganalisaanya dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan 

penganalisaan yang dilakukan. Statistika yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari 

diterapkan pada banyak bidang seperti industri, bisnis, ekonomi, pendidikan dan lain-lain. 

Terdapat banyak jenis statistika yang dapat digunakan untuk memecahkan suatu masalah, 

saah satunya adalah dengan melakukan uji normalitas. 

Uji normalitas adalah uji statistik yang bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi 

sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal, yakni distribusi data dengan bentuk 

lonceng (bell sheped). Data yang baik adalah data yang mempunyai pola seperti distribusi 

normal, yaitu distribusi data tersebut tidak menceng kekiri atau kekanan. Uji normalitas 

terdiri atas 3 jenis, yaitu Chi-Square (Goodness of Fit Test), Saphiro Wilk, dan Kolmogorov-

Smirnov. Ketiga jenis uji normalitas ini memiliki syarat dan peruntukan yang berbeda-beda. 

Uji Chi-Square digunakan untuk data dalam skala besar (≥30 sampel). Agar bisa 

melakukan uji ini, data harus dikelompokkan dalam beberapa kelas. Hasil dari uji ini 

dipengaruhi oleh cara dalam pengelompokan data tersebut. Uji ini tidak dapat digunakan 

apabila frekuensi harapan kurang dari 5 atau ada kelas yang nilai frekuensi harapan kurang 

dari 1 lebih besar dari 20% dari banyak kelas. Chi-Square hanya memberikan informasi 

tentang ada tidaknya hubungan antara 2 variabel. Uji ini tidak memberikan informasi 

mengenai seberapa besar hubungan yang ada antara kedua variabel tersebut serta bagaimana 

arah hubungan yang ada. Uji ini hanya bagus dilakukan pada data nominal untuk kedua 

variabel yang diuji. Uji ini lemah jika digunakan jika kedua variabel tersebut berskala 

ordinal. 

Uji Saphiro Wilk adalah uji yang menggunakan data dasar yang belum diolah dalam 

tabel distribusi frekuensi. Data kemudian dibagi dalam dua kelompok untuk dikonversi 

dalam Saphio Wilk dan dilanjutkan dengan transformasi dalam nilai Z sehingga dapat 

dihitung luasan kurva normal. Uji normalitas ini berlaku untuk sampel data skala kecil. Data 

yang dapat diolah menggunakan uji ini adalah data berskala interval atau rasio. 

Uji Kolmogorv-Smirnov digunakan untuk menetapkan apakah skor-skor dalam 

sampel (observasi) dapat secara masuk akal dianggap berasal dari suatu populasi tertentu. 

Uji ini mencakup perhitungan distribusi frekuensi kumulatif yang akan terjadi di bawah 

distribusi teoritisnya, serta membandingkan distribusi frekuensi itu dengan distribusi 
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frekuensi kumulatif hasil observasi. Uji ini memiliki kelebihan sederhana dan tidak 

menimbulkan perbedaan persepsi antara satu pengamat dengan pengamat yang lainnya, yang 

sering terjadi pada normalitas dengan menggunakan grafik. Kelemahan uji ini adalah apabila 

suatu data yang diuji memeiliki distribusi yang tidak normal, maka tidak bisa dilakukan 

transformasi yang dilakukan untuk normalisasi. Uji ini baik digunakan pada populasi data 

yang cukup besar (>30). 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov sebagai uji 

normalitas. Uji ini dipilih karena uji ini merupakan uji normalitas yang paling baik dan 

merupakan uji yang syarat-syarat nya terpenuhi oleh data dan keperluan dalam penelitian 

ini. 

II.13 Uji Ketelitian Hasil Pengukuran 

Tiap pengukuran pasti memiliki koreksi. Begitu juga halnya dengan proses 

pengolahan data khususnya proses registrasi. Besar kesalahan ditunjukkan dengan nilai 

RMSE (root mean square error). RMSE adalah nilai perbedaan antara nilai sebenarnya 

dengan nilai hasil ukuran. Semakin besar nilai RMSE semakin besar pula nilai kesalahan 

hasil ukuran terhadap kondisi sebenarnya. Berikut adalah rumus untuk menghitung besar 

RMSE. 

𝑅𝑀𝑆𝐸 =  √
∑(𝑅−𝑅1)

2

𝑛
............................................................ (6) 

 

Keterangan:  

RMSE  : Root Mean Square Error 

R : Nilai yang dianggap benar 

R1  : nilai hasil ukuran 

N : banyak ukuran yang digunakan 
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