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ABSTRAK
Saat ini lembaga pemerintah seperti LAPAN dan BIG sedang melakukan penelitian untuk mencoba
menghilangkan penggunaan data Ground control point (GCP) di proses bundle adjustment pada
orthorektifikasi primer dengan menggunakan teknik orthorektifikasi sistematis (orthosistematis). Penelitian
ini dilakukan untuk mengkaji perbandingan proses penegakan citra satelit resolusi tinggi secara
orthorektifikasi primer (dengan GCP) dan orthosistematis (tanpa GCP) dengan studi kasus wilayah pulau
Bangka. Pada orthosistematis titik kontrol diganti dengan menggunakan tie point. Hasil akhir bundle
adjustment (BA) dengan GCP dan tanpa GCP masing-masing telah memenuhi spesifikasi standar ketelitian
yang telah ditetapkan, BA dengan GCP lebih baik daripada tanpa GCP. Secara visual residual kedua
parameter tidak lagi memiliki kesalahan sistematis. Dari hasil rectify dan pansharpening terjadi pergeseran
objek perairan dan pergeseran posisi piksel citra. Parameter dalam penelitian ini menggunakan citra satelit
dan DSM yang sama, sehingga perubahan visual yang terjadi antara orthorektifikasi primer dan
orthosistematis hampir sama atau tidak terlihat perbandingan yang signifikan. Hasil uji ketelitian RMSE
dengan CE 90 menggunakan Independent Check Point (ICP) didapatkan nilai ketelitian horisontal 1,235
meter untuk orthorektifikasi primer, sedangkan dari hasil orthosistematis didapatkan nilai ketelitian
horisontal 9,081 meter.
Kata Kunci : Akurasi, Bundle Adjustment, Orthosistematis, Orthorektifikasi Primer, Ketelitian Gometrik
I.

PENDAHULUAN
Citra satelit hasil penginderaan jauh menjadi
solusi dalam penyediaan Informasi Geospasial (IG)
Dasar skala besar yang belum tersedia dibeberapa
wilayah di Indonesia. Peraturan yang mengatur
tentang penginderaan jauh di Indonesia terdapat
pada Undang-Undang No.21 tahun 2013 tentang
Keantariksaan.
Mekanisme penyelenggaraan citra tegak
resolusi tinggi diatur dalam Inpres No. 6 Tahun 2012
tentang Penyediaan, Penggunaan, Pengendalian
Kualitas, Pengolahan dan Distribusi Data Satelit
Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi. Pada Inpres
tersebut diterangkan bahwa Lembaga Penerbangan
dan Antariksa (LAPAN) memiliki tugas untuk
menyediakan data satelit penginderaan jauh resolusi
tinggi dan Badan Informasi Geospasial (BIG)
bertugas membuat citra tegak untuk keperluan survei
dan pemetaan. Untuk membuat citra tegak satelit
resolusi tinggi, BIG melakukan koreksi geometri
(orthorektifikasi) sesuai dengan Standar Oprasional
Prosedur (SOP) yang berlaku. Dalam SOP tersebut
di jelaskan bahwa dalam pelaksanaan koreksi
geometri CSRT memerlukan data berupa citra satelit
(RAW data), Digital Elevation Model (DEM) dan

juga Ground control point (GCP). Proses koreksi
geometri ini membutuhkan biaya yang cukup besar
dan waktu yang lama, salah satu faktor yang
mempengaruhi adalah karena kondisi geografis
wilayah Indonesia yang luas dan berupa kepulauan
sehingga cukup sulit dijangkau, serta bayaknya
lokasi yang harus dituju untuk survei lapangan.
Agar mendapatkan ketelitian horizontal yang
memenuhi standar untuk keperluan pemetaan skala
besar 1:5000, pada proses triangulasi udara dengan
metode Bundle adjustment dalam orthorektifikasi
citra satelit resolusi tinggi harus dilengkapi dengan
data GCP untuk memperbaiki posisi geometri citra
satelit, hal ini dikarenakan dalam proses ini posisi
dari citra disesuaikan dengan posisi GCP yang
mengacu pada satelit GNSS (Global Navigation
Sattelite System). Dengan semakin berkembangnya
ilmu pengetahuan dan teknologi, saat ini tersedia
citra satelit resolusi sangat tinggi seperti citra satelit
dari Airbus dan Digital Globe memiliki teknologi
geopositional canggih yang dapat memberikan
peningkatan yang signifikan dalam akurasi geometri.
Akurasi geometri ini dapat ditingkatkan dengan
melakukan pengolahan orthorektifikasi dengan
metode
koreksi
geometrik
sistematis
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(orthosistematis) yang melibatkan DEM dan
parameter satelit berupa Rational Polynomial
Coefficient (RPC). Rational Polynomial Coefficient
(RPC) model telah menjadi metode yang paling
populer di proses orthorektifikasi citra satelit
resolusi tinggi karena memungkinkan pengguna
untuk memperbaiki geometrik citra tanpa
menggunakan GCP. (Randy Prima Brahmantara,
Kustiyo.2017.LAPAN)
Berbagai upaya dan penelitian dilakukan agar
dapat memangkas biaya dan waktu pengerjaan
dalam proses orthorektifikasi. Saat ini LAPAN yang
dibantu oleh BIG sedang mengembangkan metode
orthosistematis agar dapat digunakan untuk
menegakkan Citra satelit tanpa harus dengan
menggunakan GCP, sehingga dilakukan penelitian
dengan studi kasus pada beberapa wilayah yang ada
di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulaan
dan memiliki kondisi geografis yang beragam, untuk
itu diperlukan banyak sampel dari berbagai daerah
dalam penelitian metode orthosistematis ini. Oleh
karena itu, penulis melakukan penelitian yang
berjudul “Pengkajian Proses Citra Tegak (Ortho)
Satelit
Resolusi
Sangat
Tinggi
Secara
Orthosistematis dan Orthorektifikasi Primer Studi
Kasus Wilayah Bangka”.

AOI koordinat GCP dan koordinat orthosistematis
adalah sama 293 titik. Tie Point yang digunakan
sebagai pengganti GCP dalam penelitian ini disebut
dengan koordinat orthosistematis.
Citra satelit penginderaan jauh resolusi sangat
tinggi yang digunakan berasal dari 5 sensor, yaitu
Pleiades, Geoeye, Quickbird2, Worldview2,
Worldview3. Data citra ini merupakan data produk
Ortho-Ready Standard (OR2A) multispektral dan
pankromatik yang telah memiliki koordinat bumi
dan telah terkoreksi radiometrinya. Penggunaan
berbagai jenis sensor ini akan mempengaruhi
penelitian, akan tetapi dalam penelitian ini ketelitian
(resolusi spasial) sensor dianggap sama.
DEM yang digunakan adalah Digital Surface
Model
(DSM) yang bersumber dari IFSAR,
TerraSAR-X (RADAR), DEMNAS, dan SRTM30.
Software pengolah data untuk Orthorektifikasi
adalah Pixel Factory.
Software untuk Uji Ketelitian adalah ArcMap.
Metodologi penelitian dalam penelitian penelitian ini
dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini:

II. METODE
Wilayah pengerjaan dalam penelitian ini adalah
pulau Bangka, dapat dilihat pada Gambar 1 berikut
ini :

Gambar 2. Diagram metode penelitian
Gambar 1. Pulau Bangka (( x : ICP) dan (●
GCP survei lapangan - GCP orthosistem))
Koordinat GCP yang digunakan berjumlah 293
titik dan ICP berjumlah 83 titik.
Koordinat yang digunakan untuk menggantikan
koordinat GCP dalam proses Orthosistematis adalah
koordinat referensi yang bersumber dari citra terorthosistematis yang mewakili wilayah AOI GCP.

Pada dasarnya koreksi geometrik dalam proses
orthorektifikasi adalah bertujuan mengubah citra
yang memiliki arah penginderaan bersifat proyeksi
perspektif menjadi proyeksi orthogonal (LAPAN,
2010).
Orthorektifikasi primer adalah orthorektifikasi
yang menggunakan Ground Control Point (GCP)
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hasil survei lapangan dalam proses pengolahan
datanya.
Orthosistematis atau yang biasa disebut koreksi
geometrik
sistematis
merupakan
proses
memperbaiki kesalahan geometrik citra satelit yang
disebabkan oleh posisi satelit, kecepatan satelit,
orientasi sensor, integrasi waktu, dan bidang
pandang satelit tanpa menggunakan GCP.
Konsep
orthorektifikasi
primer
dan
orthorektifikasi sistemtis dapat dilihat pada Gambar
3 berikut ini:

Gambar 4. Gambar dan Objek Sistem Koordinat
(Sumber : Konecny.G, 2003)
Hubungan dari Gambar 4 diatas dapat
dituliskan dalam persamaan berikut ini :

Gambar 3. Konsepsual Diagram Alir
Orthorektifikasi Primer dan Orthorektifikasi
Sistematis
Citra satelit resolusi sangat tinggi (CSRST)
telah memiliki nilai koordinat bumi yang
dikalkulasikan dari saat satelit melakukan
pengambilan gambar, namun citra harus diperbaiki
kesalahan geometrinya agar akurasi dapat
ditingkatkan. Orthorektifikasi memerlukan Digital
elevation model (DEM) atau Digital Surface Model
(DSM) dan menggunakan persamaan kolinearitas
untuk memproyeksikan piksel dari gambar input ke
orthoimage.
Prinsip dan sistem persamaan yang digunakan
dalam citra satelit penginderaan jauh tidak jauh
berbeda dengan analytical photogrammetry.
Orthorektifikasi merupakan proses untuk
mentransformasi citra dari perspektif 2D menjadi
3D.

𝑥𝑖 − 𝑥′𝑖
0
1
[ 𝑦′𝑖 ] = ′ . 𝑅𝑇 [𝑦𝑖 − 𝑦′𝑖 ]
𝜆𝑖
−𝑓
𝑧𝑖 − 𝑧′𝑖

Citra satelit melakukan pemindaian permukaan
bumi secara Linear array atau secara lebar
berbentuk sapuan, maka nilai 𝑥′𝑖 dianggap 0.
Persamaan kolinearitas yang digunakan dalam
orthorektifikasi citra satelit adalah sebagai berikut:
0 = −𝑓

𝑟11(𝑥𝑖 − 𝑥 ′ 𝑜 ) + 𝑟21(𝑦𝑖 − 𝑦 ′ 𝑜 ) + 𝑟31(𝑧𝑖 − 𝑧 ′ 𝑜 )

𝑟13(𝑥𝑖 − 𝑥 ′ 𝑜 ) + 𝑟23(𝑦𝑖 − 𝑦 ′ 𝑜 ) + 𝑟33(𝑧𝑖 − 𝑧 ′ 𝑜 )
𝑟12(𝑥𝑖 − 𝑥 ′ 𝑜 ) + 𝑟22(𝑦𝑖 − 𝑦 ′ 𝑜 ) + 𝑟32(𝑧𝑖 − 𝑧 ′ 𝑜 )
𝑦′𝑖 = −𝑓
𝑟13(𝑥𝑖 − 𝑥 ′ 𝑜 ) + 𝑟23(𝑦𝑖 − 𝑦 ′ 𝑜 ) + 𝑟33(𝑧𝑖 − 𝑧 ′ 𝑜 )

Dimana :
x’i, y’i : Koordinat citra yang diukur (x’i = 0)
xi, yi, zi : Koordinat Object ruang untuk titik A
𝑥 ′ 𝑜 , 𝑦 ′ 𝑜 , 𝑧 ′ 𝑜 : Koordinat stasiun pemotretan
f
: Panjang fokus kamera
r
: 3 sudut matriks rotasi orthogonal (ω, φ, κ)

𝑐𝑜𝑠𝜅 𝑐𝑜𝑠𝜙
= [−𝑠𝑖𝑛𝜅 𝑐𝑜𝑠𝜙
−𝑠𝑖𝑛𝜙

𝑟11
𝑅 = [𝑟21
𝑟31

𝑟12
𝑟22
𝑟32

𝑠𝑖𝑛𝜅 𝑐𝑜𝑠𝜔 − 𝑐𝑜𝑠𝜅 𝑠𝑖𝑛𝜙 𝑠𝑖𝑛𝜔
𝑐𝑜𝑠 𝜅 𝑐𝑜𝑠𝜔 + 𝑠𝑖𝑛𝜅 𝑠𝑖𝑛𝜙 𝑠𝑖𝑛𝜔
−𝑐𝑜𝑠𝜙𝑠𝑖𝑛𝜔

𝑟13
𝑟23]
𝑟33

𝑠𝑖𝑛𝜅 𝑠𝑖𝑛𝜔𝑐𝑜𝑠𝜅 𝑠𝑖𝑛𝜙 𝑐𝑜𝑠𝜔
𝑐𝑜𝑠𝜅 𝑠𝑖𝑛𝜔 − 𝑠𝑖𝑛𝜅 𝑠𝑖𝑛𝜙𝑠𝑖𝑛𝜔]
𝑐𝑜𝑠𝜙𝑐𝑜𝑠𝜔

Bundle adjustment adalah proses penentuan
atau perhitungan parameter Orientasi Internal,
Orientasi Eksternal dan koordinat obyek secara
serempak bersamaan dengan menggunakan teknik
hitung kuadrat terkecil (Brown, 1974; Heindl, 1981;
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Schut,1980 and Triggs, McLauchlan, Hartley and
Fitzgibbon, 2000)
Bundle adjustment menggunakan teknik
mengikat kebelakang atau (space resection), dengan
menggunakan persamaan :
𝑥′𝑖 = (𝑥′𝑖 )𝑜 +

𝛿𝑥′𝑖
𝛿𝑥′𝑖
𝛿𝑥′𝑖
𝑑𝑥′𝑜 +
𝑑𝑦′𝑜 +
𝑑𝑧′𝑜
𝛿𝑥′𝑜
𝛿𝑦′𝑜
𝛿𝑧′𝑜
𝛿𝑥′𝑖
𝛿𝑥′𝑖
𝛿𝑥′𝑖
+
𝑑𝜔′𝑜 +
𝑑𝜙′𝑜 +
𝑑𝜅′𝑜
𝛿𝜔′𝑜
𝛿𝜙′𝑜
𝛿𝜅′𝑜
𝛿𝑥′𝑖
𝛿𝑥′𝑖
𝛿𝑥′𝑖
+
𝑑𝑥′𝑜 +
𝑑𝑦′𝑜 +
𝑑𝑧′𝑜
𝛿𝑥′𝑖
𝛿𝑦′𝑖
𝛿𝑧′𝑖

𝑦′𝑖 = (𝑦′𝑖 )𝑜 +

𝛿𝑦′𝑖
𝛿𝑦′𝑖
𝛿𝑦′𝑖
𝑑𝑥′𝑜 +
𝑑𝑦′𝑜 +
𝑑𝑧′𝑜
𝛿𝑥′𝑜
𝛿𝑦′𝑜
𝛿𝑧′𝑜
𝛿𝑦′𝑖
𝛿𝑦′𝑖
+
𝑑𝜔′𝑜 +
𝑑𝜙′𝑜
𝛿𝜔′𝑜
𝛿𝜙′𝑜
𝛿𝑦′𝑖
𝛿𝑦′𝑖
𝛿𝑦′𝑖
+
𝑑𝜅′𝑜
𝑑𝑥′𝑜 +
𝑑𝑦′𝑜
𝛿𝜅′𝑜
𝛿𝑥′𝑖
𝛿𝑦′𝑖
𝛿𝑦′𝑖
+
𝑑𝑧′𝑜
𝛿𝑧′𝑖

Dalam bundle adjustment spesifikasi pekerjaan
yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :
1. Tie Point
Dalam proses pembuatan Tie Point batasan
terendah nilai match gcp adalah 1/10 (kecuali
untuk daerah yang sangat sulit seperti Papua).
Target dari optimasi Tie Point adalah kurang
dari 1 Piksel untuk x dan y.
2. GCP dan Merge GCP
Target statistik dari optimasi GCP dan Merge
GCP adalah :
Control Points coordinates residual (second)
XY std : 0.048888 0.048888
XY max : 0.08333 0.08333
Image coordinates residuals (pixels)
xy std :0.3333 0.33333
xy max :1.5 1.5
Keterangan:
1. XY std merupakan tingkat kepresisian data pada
control point dalam satuan second.
2. XY max merupakan nilai tingkat keakuratan
data pada control point dalam satuan second.
3. xy std merupakan tingkat kepresisian data pada
image (citra) dalam satuan Piksel.
4. xy max merupakan tingkat keakuratan data pada
image (citra) dalam satuan Pixel.
Penelitian ini menggunakan 5 buah sensor
satelit yang berbeda, oleh karena itu untuk
menyatukan berbagai sensor berbeda ke dalam 1

project diperlukan model sensor (psycal sensor
model). Salah satu jenis psycal sensor model adalah
Rational Polynomial Coefficient (RPC) yang
merupakan fungsi umum yang diimplementasikan
hanya sekali dalam perangkat lunak dan gambar
satelit sehingga citra dapat di-georeferensi. RPC
dihitung dari model Fungsi Rasional dengan
mensubstitusikan koordinat garis, kolom dan tanah
yang telah dinormalisasi.
Komputasi DEM yang dilaksanakan dalam
penelitian ini adalah proses Rektifikasi (Rectify) atau
proses penegakan (proses ortho) yang tidak lain
adalah proses transformasi data dari transformasi
geometrik yang menggunakan data DSM. Didalam
proses transformasi tersebut terdapat variabel
pergeseran (translasi), perputaran (rotasi), skala. Hal
ini dikarenakan posisi piksel citra output tidak sama
dengan posisi piksel input (aslinya).
Pansharpening merupakan tahap untuk
melakukan penajaman citra dengan fusi data
(pankromatik dan multisprektral).
Mosaik merupakan tahapan penggabunggan
citra yang saling bertampalan menjadi satu kesatuan
gambar suatu daerah.
Dalam penelitian ini, target minimal ketelitian
peta yaitu agar memenuhi kriteria pembuatan peta
RBI skala 1:5000.
Ketelitian
peta
adalah
nilai
yang
menggambarkan tingkat kesesuaian antara posisi dan
atribut sebenarnya dilapangan.
Ketelitian Geometri adalah nilai yang
menggambarkan ketidakpastian koordinat posisi
suatu objek pada peta dibandingkan dengan
koordinat posisi objek yang dianggap posisi
sebenarnya.
Ketentuan untuk standar ketelitian geometri
peta RBI yang dihasilkan tertera pada Tabel 1
berikut ini.
Tabel 1. Ketelitian Geometri Peta RBI
(Sumber : PERKA BIG No.6 Tahun 2018)
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Nilai ketelitian disetiap kelas diperoleh
melalui ketentuan seperti tertera pada Tabel 2
berikut ini:
Tabel 2. Ketentuan Ketelitian Geometri Peta RBI
Berdasarkan Kelas
(Sumber : PERKA BIG No.6 Tahun 2018)
Ketelitian
Horizontal

Kelas 1
0.3 mm x
bilangan
skala
0.5 x
interval
kontur

Vertikal

Kelas 2
0.6 mm x
bilangan
skala
1.5 x
ketelitian
kelas 1

Kelas 3
0.9 mm x
bilangan
skala
2.5 x
ketelitian
kelas 1

Nilai ketelitian posisi dasar pada Tabel 2
adalah CE90 untuk ketelitian horizontal dan LE90
untuk ketelitian tersebut dengan tingkat
kepercayaan 90%.
Nilai CE90 dan LE90 diperoleh dengan
rumus sebagai berkut.
CE90 = 1.5175 x RMSE𝑟
LE90 = 1.6499 x RMSE𝑍
Keterangan
RMSE𝑟 : Root Mean Square Error pada posisi x
dan y(horizontal)
RMSE𝑍 : Root Mean Square Error pada posisi z
(vertikal)
Dengan :
𝐷2
𝑅𝑀𝑆𝐸ℎ𝑜𝑟𝑖𝑠𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 = √
𝑛
RMSEℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙
∑[ (Xdatapeta − Xdataukur )2 + (Ydatapeta − Ydataukur )2 ]
=√
n

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk
mempermudah
penulisan
dan
pemahaman, maka dibuat peristilahan sebagai
berikut :
1. Parameter 1
: merujuk
pada
Orthorektifikasi
sistematis
(Orthosistematis)
2. Parameter 2
: merujuk
pada
Orthorektifikasi primer
Hasil optimasi Bundle adjustment GCP dapat
dilihat pada Tabel 3 dan 4 sebagai berikut.

XYZ std :

0.006233

0.005659

0.078131

(meter)

XYZ max :

0.028958

0.019162

0.34056

(meter)

Image coordinates residuals (pixels)
xy bias :

0.000151

-0.000322

(pixels)

xy std :

0.12377

0.12705

(pixels)

xy max :

1.488124

1.471163

(pixels)

Tabel 4. Nilai Residual Hasil Optimasi Merge
GCP Parameter 2
MERGE GCP ORTHOREKTIFIKASI PRIMER
Control Points coordinates residual (meters)
XYZ bias :

0.00003

-0.00003

-0.021671

(meter)

XYZ std :

0.002405

0.002247

2.069872

(meter)

XYZ max :

0.008067

0.009415

17.157304

(meter)

Image coordinates residuals (pixels)
xy bias :

0.000739

0.000976

(pixels)

xy std :

0.170978

0.16608

(pixels)

xy max :

1.261119

0.991751

(pixels)

Berdasarkan Tabel 3 dan 4 diatas nilai residual,
optimasi parameter 2 lebih baik daripada nilai
residual parameter 1.
1. Selisih nilai XY std antara kedua parameter
adalah :
X = 0.003 second atau 0.118 meter
Y = 0.003 second atau 0.003 meter
2. Selisih nilai XY max antara kedua parameter
adalah :
X = 0.020 second atau 0.646 meter
Y = 0.009 second atau 0.301 meter
3. Selisih xy std antara kedua parameter adalah:
x = 0.047 pixels
y = 0.039 pixels
4. Selisih nilai xy max antara kedua parameter
adalah:
x = 0.227 pixels
y = 0.479 pixels
Secara visual, residual titik kontrol dan image
dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Tabel 3. Nilai Residual Hasil Optimasi Merge GCP
Parameter 1
MERGE GCP ORTHOSISTEM
Control Points coordinates residual (meters)
XYZ bias :

0.000014

0.000012

0.001868

(meter)
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parameter 1, sedangkan untuk arah residual terlihat
tidak tertarik ke suatu arah secara sistematis, tiap
titik pada sampel (a) dan sampel (b) memiliki arah
residual yang beragam (acak).
Hasil dari proses ortho atau komputasi DSM
dapat dilihat pada Gambar 7, 8 dan 9.

Gambar 5. (a) Residual Titik Kontrol Parameter 1,
(b) Residual Titik Kontrol Parameter 2

Gambar 7. Perbandingan Citra Sebelum Rectify dan
Setelah Rectify

Gambar 6. (A) Residual Image Parameter1,
(B) Residual Image Parameter2
Lingkaran pada Gambar 5 menunjukkan area
residual titik kontrol yang sama dari 2 parameter
berbeda. Sedangkan pada Gambar 6 merupakan
residual image area yang sama dari 2 parameter
berbeda pula. Parameter 2 lebih baik daripada

Gambar 8. Hasil Rectify dan Pansharpening
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Grafik hasil uji ketelitian dengan menggunakan
Independent check point (ICP) dapat dilihat pada
gambar berikut:

Gambar 10. Selisih Koordinat X (DX) Hasil Uji
Ketelitian

Gambar 9. Perbandingan Citra Hasil
Orthosistematis (atas) dan Orthorektifikasi Primer
(bawah)
Dari Gambar 7 dan Gambar 8 dapat dilihat
perbedaan citra sebelum dan setelah dilakukan
proses ortho. Perbedaan tersebut adalah sebagai
berikut :
1. Pergeseran Objek Perairan
Pada Gambar 7 dapat dilihat bahwa area danau
sebelum rectify terlihat lebih panjang dibanding
dengan area danau setelah rectify. Hal ini
dikarenakan DSM dengan ketinggian 0 meter
memiliki indikasi bahwa wilayah tersebut
merupakan daerah perairan (danau, sungai, laut).
Pada citra hasil orthorektifikasi, bagian perairan
pada citra secara otomatis akan terpotong yang
mengikuti bentuk DSM.
2. Pergeseran Posisi Piksel Citra
Bentuk relief permukaan tanah akan lebih
nampak timbul dikarenakan adanya data DSM
dan menyebabkan kunci interpretasi (rona atau
warna, bentuk, tekstur, pola, tinggi, bayangan)
citra semakin menonjol.
Gambar 9 menunjukkan perbandingan citra
hasil orthosistematis dan orthorektifikasi primer.
Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa secara
visual posisi piksel citra terlihat sama. Hal ini
dikarenakan pada proses pengolahan data
menggunakan citra dan DSM yang sama.

Gambar 11. Selisih Koordinat Y (DY) Hasil Uji
Ketelitian
Dari Gambar 10 dan 11 diatas dapat
disimpulkan
bahwa
orthorektifikasi
dengan
koordinat GCP jauh lebih baik dibandingkan dengan
orthorektifikasi dengan koordinat orthosistematis
berjumlah 80 data. Dari hasil uji ketelitian dengan
menggunakan ICP didapatkan hasil sebagai berikut:
1. Koordinat titik uji hasil Orthosistematis : (DX)
tertinggi adalah -9,501 meter di titik IIBB050
dan (DY) tertinggi adalah -13,881 meter di titik
IIBB0065.
2. Koordinat titik uji hasil Orthorektifikasi Primer :
(DX) tertinggi adalah -1,772 di titik IIBB0043
dan (DY) tertinggi adalah 1,667 meter di titik
IIBB0087
3. Hasil uji ketelitian RMSE dengan CE90 citra
terorthorektifikasi
dengan
koordinat
orthosistematis
2901,010
Jumlah
35,814
Rata – Rata
5,984
Akar Rata - rata
9,081
Ketelitian
Dari hasil uji ketelitian ini, citra hasil
orthorektifikasi dengan menggunakan koordinat
orthosistematis
dapat
digunakan
untuk
pembuatan peta skala 1:10.000 di kelas 3.
4. Hasil uji ketelitian RMSE dengan CE90 citra
terorthorektifikasi dengan koordinat GCP
(Orthorektifikasi Primer).
54,386
Jumlah
0,663
Rata – Rata
Akar Rata - rata 0,814
1,235
Ketelitian
Dari hasil uji ketelitian ini, citra hasil
orthorektifikasi dengan menggunakan koordinat
GCP dapat digunakan untuk pembuatan peta
skala 1:2.500 di kelas 2.
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IV. KESIMPULAN
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa
hal sebagai berikut :
1. Hasil bundle adjustment orthorektifikasi dengan
menggunakan GCP lebih baik dibandingkan
dengan orthorektifikasi dengan menggunkaan
koordinat orthosistematis (tanpa GCP).
a. Bundle
Adjustmet
dalam
proses
orthosistematis sudah memenuhi kriteria dan
target statistik yang telah di tetapkan, namun
hasil
uji
ketelitian
CSRST
hasil
orthosistematis tetap menunjukkan hasil
tidak sesuai target yaitu ketelitian horisontal
kurang dari 2,5 meter. Salah satu hal yang
mempengaruhi hal ini adalah penggunaan
banyak scene citra satelit resolusi sangat
tinggi sehingga pada saat proses Bundle
adjustment citra yang bersambungan saling
tarik karena pada setiap persambungan
scene hanya diikat dengan Tie Point tidak
dengan GCP.
b. Arah residual titik kontrol dan residual
image tidak tertarik ke suatu arah secara
sistematis, tiap titik memiliki arah residual
yang beragam (acak). Hal ini menunjukkan
bahwa tidak adanya kesalahan sistematis.
2. Kedua parameter dalam penelitian ini berasal
dari Citra dan DSM yang sama, sehingga hasil
orthorektifikasi keduanya hampir sama, yang
membedakan adalah posisi geometri keduanya.
Hasil dari proses ortho didapatkan bahwa terjadi
pergeseran obyek perairan dan pergeseran posisi
piksel citra.
3. Dari hasil uji ketelitian dengan menggunakan
Independent Check Point (ICP), citra hasil
orthosistematis memiliki ketelitian 9,081 meter
(CE90), sehingga dapat digunakan untuk
pembuatan peta skala 1:10.000 dikelas 3.
sedangkan citra hasil orthorektifikasi primer
memiliki ketelitian 1,235 meter (CE90),
sehingga dapat digunakan untuk pembuatan peta
skala 1:2.500 di kelas 2.
V. SARAN
1. Dalam pengolahan data di tahap bundle
adjustment agar lebih teliti sebaiknya
ditambahkan parameter DEM atau DSM agar
posisi kontrol point sudah di koreksi dengan
DEM atau DSM mulai dari tahapan bundle
adjustment.

2. Agar hasil orthorektifikasi menjadi maksimal,
untuk kebutuhan citra tegak dengan ketelitian
tinggi, DEM yang digunakan dalam pengolahan
data sebaiknya menggunakan DEM yang
memiliki resolusi tinggi.
3. Orthosistematis belum dapat digunakan untuk
pemetaan skala besar, namun apabila metode ini
dikembangkan maka akan mempermudah
pekerjaan dan memangkas waktu dan biaya
survei lapangan. Untuk itu, perlu dilakukan
penelitian lebih lanjut untuk mengetahui
parameter yang cocok agar kedepannya
orthosistematis dapat dikembangkan dan dapat
digunakan sebagai metode untuk koreksi
geometrik citra satelit resolusi sangat tinggi
guna kepentingan pemetaan skala besar.
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