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Abstrak
Indonesia merupakan negara yang mempunyai kekayaan alam yang besar dalam menghasilkan batubara.
Dengan total 466.307.241 ton tahun 2012, Indonesia menempati urutan ketiga dunia sebagai penghasil
batubara. Untuk mengatur wilayah pertambangan proses manajemen sangat diperlukan. Proses
manajemen tambang dapat dilakukan dengan rekonstruksi 3 dimensi berupa point cloud menggunakan
metode Structure-from-Motion (SfM). Untuk membangun sebuah struktur dari hasil tumpang tindih
banyak citra yang diambil menggunakan teknik photogrammetry digunakan algoritme SfM. Dalam
pengambilan data citra terkadang terjadi kegagalan trigger otomatis pada kamera dan kurangnya
kerapatan antar citra. Penelitian ini menggunakan data video dari UAV yang diterbangkan diatas
wilayah pertambangan untuk merekam seluruh kegiatan pertambangan. Data video dipresumsi dapat
mengurangi kesalahan pada saat pengambilan citra dan meningkatkan nilai overlap antara citra
berurutan serta meningkatkan jumlah point cloud. Hasil keluaran pada perangkat lunak diuji
menggunakan metode Simple Regression. Penelitian ini menunjukan bahwa input data video dengan
durasi 1 menit dan nilai overlap 90% dapat menghasilkan 2910 point cloud. Uji Simple Regression
menghasilkan nilai F sebesar 12.408. Hal ini menunjukan bahwa semakin besar nilai overlap, maka akan
semakin besar pula jumlah point cloud yang dihasilkan.
Kata kunci: Video, rekonstruksi 3D, Structure-from-Motion, pertambangan batubara.
Abstract
Indonesia is a country that have a massive natural resources for producing coal. With total 466.307.241
ton in 2012, Indonesia archive third place world level as the most producer coal. For manage coal
mining sites, management process very needed. The mine management process can be done with 3dimensional point clouds reconstruction using the Structure-of-Motion Method (SfM). To build structure
from overlapping of many images by using photogrammetry techniques use SfM algorithm. When
acquisition image data, sometimes get a failure of automatic camera trigger and lack of density between
images. This study uses video data from UAVs flown over mining areas to record all mining activities.
Video data predicted can reduce errors during image capture and increase the overlap value between
successive images and increase the number of cloud points. The output on the software is tested using
the Simple Regression method. This study shows that input video data with 1 minute duration and 90%
overlap value can produce 2910 point cloud. The Simple Regression test result an F value of 12,408. It
shows that the greater value of overlap, can produce a lot number of points cloud.
Keywords: Video, 3D reconstruction, Structure-from-Motion, coal mining.
pertambangan di Indonesia telah menghasilkan
batubara sebanyak 466.307.241 ton. Indonesia
menempati urutan ke tiga sebagai produsen
batubara terbesar dunia setelah China dan
Amerika Serikat dengan menghasilkan sebanyak
281.7 Mt (Indonesia Investments 2016). Oleh
karena itu, proses manajemen sangat diperlukan
untuk mengatur wilayah pertambangan.
Salah satu langkah yang digunakan untuk

1. PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara yang
mempunyai kekayaan alam yang besar, salah
satunya adalah batubara. Tambang batubara
terbesar Indonesia terdapat di Kalimantan
Timur, Kalimantan Selatan, dan Sumatera
Selatan (Dewan Energi Nasional 2014). Menurut
Badan Pusat Statistik (2012), seluruh wilayah
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melakukan manajemen tambang adalah
memetakan wilayah tambang tersebut ke dalam
bentuk 3 dimensi dengan memanfaatkan
teknologi digital (Arles et al. 2013). Rekontruksi
3 dimensi sudah menjadi topik penelitian yang
banyak dilakukan dalam hal computer vision dan
photogrammetry (Pollefeys et al. 2008). Hal ini
berfungsi untuk mendapatkan proyeksi objek
dari dunia nyata menjadi bentuk digital sehingga
dapat diolah menggunakan metode-metode
komputerisasi untuk mendapatkan informasi
dari objek tersebut (Dandois & Ellis 2013).
Selain informasi, peta 3 dimensi ini juga dapat
dimanfaatkan dalam proses simulasi atau
prediksi bentuk permukaan tanah setelah
melakukan kegiatan pertambangan (Chen et al.
2015).
Rekonstruksi
3
dimensi
bertujuan
menghasilkan point cloud dari objek. Point
cloud
merupakan
data
titik
yang
merepresentasikan koordinat X, Y dan Z pada
sistem koordinat 3 dimensi. Dalam membuat
rekonstruksi 3 dimensi terdapat dua teknik yang
digunakan, yaitu teknik aktif dan pasif (Hidayat
& Wibirama 2013). Salah satu metode teknik
aktif adalah Terestial Laser Scanning yang
dilakukan dengan cara scanning objek (Hidayat
& Wibirama 2013). Dalam metode scanning
terdapat beberapa kekurangan yaitu memerlukan
kalibrasi cahaya pada objek yang akan
discanning dan juga memerlukan biaya yang
relative besar karena membutuhkan banyak
peralatan. Sedangkan pada teknik pasif,
rekonstruksi 3 dimensi dilakukan dengan cara
mengambil banyak citra dari objek dalam
berbagai sudut. Citra merupakan representasi
digital dari objek pada dunia nyata yang diambil
menggunakan kamera digital. Citra tersebut
diolah menggunakan algoritma Structure-fromMotion (SfM) yang akan memproyeksikan objek
ke dalam bentuk 3 dimensi (Westoby et al.
2012).
Terdapat berbagai macam metode untuk
mendapatkan
data
topografi
wilayah
pertambangan. Badan Geologi Amerika Serikat
menyediakan data topografi bumi yang diambil
menggunakan satelit landsat 8. Data ini tersedia
setiap 16 hari sekali untuk wilayah yang sama
dan mempunyai resolusi spasial sebesar 30
meter persegi (Hossain et al. 2015). Metode ini
kurang efektif digunakan dalam wilayah
pertambangan karena untuk rekonstruksi 3
dimensi memerlukan data dengan resolusi tinggi
dan juga data terbaru harus selalu tersedia setiap
saat, mengingat topografi wilayah tambang
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selalu berubah setiap harinya. Metode kedua
yaitu dengan menggunakan pesawat terbang
perintis untuk mengambil data topografi pada
area lebih kurang 40 kilometer persegi (Nolan et
al. 2015). Cara ini juga kurang efektif karena
membutuhkan biaya yang tinggi dalam setiap
kali melakukan akuisisi data. Dalam penelitian
M. Westoby dan J. Brasington (2012)
memperkenalkan metode akuisisi data topografi
menggunakan Unmanned Aerial Vehicles
(UAV), yaitu pesawat terbang tanpa awak yang
dikendaikan dari ground station. Metode ini
dipresumsikan dapat efektif digunakan pada
wilayah
pertambangan
karena
dapat
menghasilkan data beresolusi tinggi dan
membutuhkan sedikit biaya.
Pada penelitian ini, penulis akan
menggunakan teknik pasif dengan algoritma
SfM karena memiliki beberapa keuntungan,
yaitu memerlukan biaya yang relative rendah
dan mempunyai tingkat akurasi yang tinggi
(Westoby et al. 2012). Pada penelitian yang
sudah dilakukan, SfM menerima masukan data
berupa citra. Penelitian ini akan menggunakan
video sebagai data masukan pada algoritma SfM.
Dengan menggunakan video, dipresumsikan
dapat mengurangi kesalahan pada saat
pengambilan citra serta mencegah terjadinya
kegagalan pada trigger otomatis kamera dan
meningkatkan overlap atau kerapatan antar citra
berurutan yang akan mempengaruhi jumlah
point cloud yang dihasilkan. Penelitian ini akan
melakukan uji hipotesis pada nilai overlap dan
jumlah point cloud. Hipotesis nol (H0)
menyatakan bahwa variabel nilai overlap tidak
mempengaruhi jumlah point cloud, sedangkan
hipotesis alternatif menyatakan bahwa terdapat
pengaruh antara nilai overlap dengan jumlah
point cloud.
2. AREA PENELITIAN
Pertambangan
merupakan
sebagian
maupun
seluruh
kegiatan
penelitian,
pengolahan, dan juga pengusahaan yang
berhubungan dengan mineral dan batubara yang
berada di permukaan atau di dalam bumi.
Seluruh kegiatan tersebut termasuk penyidikan,
ekplorasi,
konstruksi,
pengolahan
dan
pemurnian,
kelayakan
hasil
tambang,
pengangkutan dan penjualan, serta proses
pascatambang. Wilayah pertambangan yaitu
wilayah yang potensi menghasilkan mineral dan
batubara dari permukaan atau dari dalam bumi,
yang berada di daratan maupun lautan. Wilayah
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pertambangan harus memiliki kriteria adanya
indikasi formasi batuan dan mempunyai potensi
sumber daya tambang dalam wujud padat atau
cair (Pemerintah et al. 2010).
Salah satu hasil dari eksplorasi sumber daya
alam di Indonesia adalah pertambangan
batubara.
Sisa
tumbuh-tumbuhan
yang
mengalamami proses secara alami selama jutaan
tahun lamanya telah membentuk batubara yang
merupakan endapan karbon senyawa organik,
termasuk juga bitumen padat, gambut, dan
batuan aspal. Studi kasus pada penelitian ini
adalah pertambangan batubara terbuka tanpa
adanya vegetasi yang terletak di kawasan Tanah
Laut, Banjarmasin.
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koordinat 3 dimensi untuk mendapatkan point
cloud menggunakan metode triangulation
(Szeliski 2011).

3. DATA DAN METODOLOGI
Penelitian ini menggunakan data video
yang diambil menggunakan UAV dengan posisi
kamera 90 derajat terhadap permukaan tanah.
Data sampel yang digunakan berdurasi 1 menit
dengan ukuran 1080p 25 frame per second (fps).
Penelitian ini tidak melakukan pra-proses pada
data video.
Langkah pertama dalam memproses data
sampel adalah melakukan ekstraksi video
menjadi citra berurutan. Setelah citra berurutan
didapatkan, proses perhitungan overlap
dilakukan dengan menggunakan persamaan (1).
𝑂𝑣𝑒𝑟𝑙𝑎𝑝 = (

𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑜𝑣𝑒𝑟𝑙𝑎𝑝
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑟𝑒𝑎

) × 100%

(1)

Ekstraksi fitur pada citra menggunakan
Scale Invariant Feature Transform (SIFT)
karena algoritme ini memiliki kemampuan yang
terbaik dalam hal Scale, rotation, blur dalam
mendeteksi fitur (Juan 2009). SIFT cocok
digunakan dalam proses deteksi fitur pada
algoritma SfM karena menghasilkan banyak
Interest point pada satu citra sehingga akan
mempengaruhi jumlah point cloud yang akan
dihasilkan (Turner et al. 2012).
Untuk menemukan pasangan interest point
pada setiap citra digunakan metode brute force.
Mencocokan interest point pada setiap citra
menggunakan pendekatan Nearest Neighbor
(NN) yang berbasis pada Euclidean Distance
(Theodoridis & Koutroumbas 2003).
Terdapat
beberapa
langkah
untuk
melakukan proses rekonstruksi, yaitu melakukan
perhitungan fundamental matrik mengunakan
eight-point algorithm, perhitungan matrik
essential untuk mendapatkan posisi kamera, dan
melakukan proyeksi interest point pada sistem
Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya

Gambar 1. Metodologi penelitian

Setelah mendapatkan point cloud, hasil
output dianalisis menggunakan metode simple
regression. Metode ini dapat dilakukan dengan
kondisi data berdisribusi normal dan data
memiliki hubungan. Tes Kolmogorov-Smirnov

Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer

dilakukan untuk memeriksa normalitas data dan
tes Pearson dilakukan untuk memeriksa
hubungan data. Hasil dari perhitungan simple
regression digunakan untuk membuat keputusan
pada hipotesis.

Seluruh proses pada penelitian ini
diimplementasikan menggunakan Bahasa java
dan library boofcv. Ringkasan dari metodologi
penelitian ini ditunjukan pada Gambar 1.

Gambar 2. Visualisasi citra berurutan

Gambar 3. Visualisasi hasil SIFT
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Gambar 4. Visualisasi pencocokan fitur

Gambar 5. Visualisasi Point Cloud

4. HASIL DAN DISKUSI
Ekstraksi data video menghasilkan 1413
citra berurutan. Hasil visualisasi pada ekstraksi
video ditunjuka pada Gambar 2. Hasil
perhitungan yang ditunjukan pada Gambar 3,
terdapat 597 interest point pada citra frame 0.
Salah satu koordinat interest point berada pada
251, 321. Pada pencocokan fitur antara frame 0
dan frame 1, terdapat 12 pasang interest point,
visualisasi ditunjukan pada Gambar 4.

Dengan masukan nilai overlap 90% yang
ditunjukan pada Gambar 6, proses rekonstruksi
pada penelitian ini menghasilkan 2910 point
cloud yang ditunjukan pada Gambar 5. Pada
pengujian untuk menentukan pengaruh nilai
overlap terhadap jumlah point cloud, proses
pengambilan keputusan menggunakan hipotesis,
Jika nilai perhitungan simple regression lebih
besar dari nilai tabel F statistika, maka tolak H0
and terima Ha. Grafik pengujian nilai overlap
terhadap jumlah point cloud ditunjukan pada
Gambar 7.

Gambar 6. Visualisasi overlap 90% pada citra
Gambar 7. Grafik hasil pengujian
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Hasil dari pengujian normalitas data
menggunakan
tes
Kolmogorov-Smirnov
menunjukan bahwa kedua variabel, yaitu nilai
overlap dan jumlah point cloud berdistribusi
normal. Pada tes Pearson terhadap kedua
variabel, menghasilkan nilai 0.799, hal ini
menunjukan bahwa kedua variabel memiliki
hubungan. Pengujian simple regression pada
kedua variabel menhasilkan nilai F sebesar
12.408, nilai ini lebih besar dari tabel F statistika,
sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai overlap
berpengaruh pada jumlah point cloud.
5. KESIMPULAN
Ekstraksi data video dapat dilakukan
dengan membaca setiap frame video tersebut.
Metode SfM dapat digunakan untuk melakukan
rekonstruksi pada wilayah pertambangan
batubara dengan beberapa langkah, yaitu
mendeteksi interest point, pencocokan citra, dan
membuat proyeksi untuk mendapatkan estimasi
point cloud pada sistem koordinat 3 dimensi.
Besarnya
nilai
overlap
dapat
mempengaruhi jumlah point cloud. Hal ini
dibuktikan dengan hasil perhitungan simple
regression menghasilkan nilai 12,408. Nilai
tersebut lebih besar dari nilai tabel F statistika,
sehingga dapat diambil keputusan bahwa
semakin besar nilai overlap, maka akan semakin
banyak jumlah point cloud.
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