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ABSTRAK 

Foto udara yang diambil dengan Unmanned Aerial Vehicle(UAV) saat ini menjadi data penting yang 
banyak digunakan untuk pemetaan di Indonesia. Data UAV banyak digunakan karena memiliki resolusi 
detil, dapat diambil sesuai keinginan user, dan mudah untuk dimanfaatkan. Beberapa wahana jenis 
multicopter memiliki kemampuan manuver yang tinggi. Pengaturan tinggi dan luas jelajah pemotretan 
dapat dilakukan dengan mudah. Paper ini disusun untuk menguji korelasi antara tinggi terbang UAV 
dengan resolusi spasial yang dihasilkan dari foto UAV. Pemotretan dilakukan di sekitar 
kompleksPerkantoran Parangtritis Geomaritime Science Park (PGSP). Pemotretan dilakukan dengan 
interval tinggi terbang yang bervariasi sehingga resolusi spasial yang dihasilkan berbeda. Pemotretan 
dilakukan dengan UAV yang sama dan pengolahan data foto udara dilakukan dengan software yang 
sama (Agisoft Photoscan). Perhitungan korelasi menggunakan uji korelasi sederhana, kemudian 

dilakukan uji 𝑡𝛼=0,05 untuk mengetahui signifikansi antar variabel. Hasil analisis menunjukkan bahwa 

resolusi yang dihasilkan berkisar antara 2,1 cm hingga 6 cm dengan tinggi terbang 50 m hingga 150 m. 
Analisis korelasi menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan yang tinggi antara resolusi foto udara dengan 
tinggi terbang UAV. 

Kata Kunci: Uji Korelasi, Tinggi Terbang UAV, Resolusi Foto Udara 

PENDAHULUAN 

Tehnik pengumpulan data dalam penginderaan jauh saat ini telah mengalami perkembangan sangat 
pesat. Perkembangan tersebut terjadi karena kebutuhan akan data spasial dirasa sangat penting. Hal 
ini dibuktikan dengan semakin berkembangnya penggunaan Pesawat Udara Nir-Awak atau Unmanned 
Aerial Vehicle (UAV) (Niendyawati dan Artanto, 2014). Jenis Perkembangan ini terjadi karena PUNA 
mampu menghasilkan data dengan resolusi spasial yang tinggi namun dengan biaya yang lebih rendah 
dan kemudahan dalam pengoperasiannya (Klemas, 2015). Penggunaan terapannya pun semakin luas 
di berbagai aspek kehidupan mulai dari inventarisasi sumberdaya alam, peninjauan lokasi bencana dan 
wilayah dengan kondisi ekstrem, serta pemetaan kepesisiran dan pulau-pulau kecil (Klemas, 2015; 
Niendyawati dan Artanto; 2014).  

Terdapat berbagai jenis UAV yang berkembang saat ini. Ditinjau dari bentuk badannya (airframe), UAV 
dapat ssecara umum dibagi menjadi dua, yaitu fixed-wing (UAV pesawat dengan sayap) dan rotary-
wing (UAV pesawat dengan baling-baling) (Lee dan Choi, 2016). Dari kedua jenis UAV tersebut, jenis 
rotary-wing (rotor) mengalami perkembangan lebih pesat dibandingkan fixed-wing dalam bidang industri 
dan fotogrametry. Saat ini banyak UAV hasil pengembangan UAV jenis rotor. Salah satunya adalah tipe 
Multicopter. Beberapa jenis multycopter diantaranya adalah Bicopter (2 rotor), Tricopter (3 rotor) dan 
Quadcopter (4 rotor). Wahana jenis rotary-wings atau multirotorcopter memiliki keunggulan pada 
kemampuan manuver yang tinggi, mengacu pada kemampuannya untuk mempertahankan posisi 
(hover) dan mengubah arah terbang di sekeliling pusat rotasi (Ramadhani et al., 2015). Selain itu UAV 
memiliki beberapa kelebihan dibanding dengan teknologi pemetaan lainnya, yaitu murah, sederhana 
dan mudah dibawa berpindah-pindah (mobile) (Berteska dan Ruzgiene, 2013). 
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Gambar 1. Quadrotor dynamics(a) dan (b) perbedaan putaran torsi untuk memanipulasi sudut yaw 
(ψ); (c) gerakan melayang dan propulsi vertikal karena keadaan torsi yang seimbang; (d) perbedaan 

daya dorong ke samping untuk memanipulasi keselarasan sudut(θ) dan sudut gulungan (ф) 
Sumber : Naidoo et al. (2011) 

 
Pemanfaatan UAV dalam bidang fotogrametry memberikan kemudahan dalam proses pengambilan 
data dan informasi geospasial. Khususnya UAV tipe Quadcopter karena dapat diterbangkan dengan 
tidak membutuhkan area yang luas untuk landasan terbang. Dengan kecepatan yang tidak terlalu tinggi 
dan dapat diatur dengan mudah, pemotretan yang membutuhkan efek sidelap – overlap dapat terpenuhi 
dengan baik. Overlap merupakan tumpang tindih foto, meliputi areal yang sama dalam satu jalur 
terbang, sedangkan sidelap adalah tumpang tindih antara foto-foto yang berdekatan dalam jalur 
penerbangan pararel (Philipson dan Philpot, 2012). Kelebihan lain pemotretan dengan menggunakan 
UAV adalah resolusi foto udara yang detil. Hal ini sangat memungkinkan untuk melakukan identifikasi 
objek dengan lebih baik dengan tingkat akurasi yang tinggi dan juga dapat digunakan untuk pemetaan 
dengan skala kecil. Kajian penelitian ini disusun untuk menguji korelasi antara tinggi terbang UAV 
dengan resolusi foto udara hasil akuisisi dengan menggunakan UAV.  

MATERI DAN METODE 

Wahana UAV  

Proses akuisisi foto udara dilakukan dengan menggunakan DJI Phantom 3 Profesional. Seperti tertera 
pada namanya, Phantom 3 profesional adalah generasi ke tiga yang dikeluarkan oleh DJI. Generasi 
phantom, sebelum Phantom 3 adalah phantom 1 dan phantom 2. Wahana UAV DJI Phantom 3 
Profesional dapat diamati pada Gambar 2. 

 
 

Gambar 2. DJI Phantom 3 Pro 
Sumber: Putra, 2016 
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DJI Phantom 3 Profesional adalah UAV bertipe Quadcopter dengan dilengkapi empat baling-baling dan 
kamera untuk melakukan pengambilan foto. Kamera yang terpasang pada badan Phantom 3 pro adalah 
kamera permanen dan tidak dapat diganti dengan kamera lain. Kamera yang terpasang sudah memiliki 
spesfikasi piksel yang tinggi, 12 Megapixels. Spesifikasi perangkat Phantom 3 Professional dapat dilihat 
pada Tabel 1. 
 
Tabel 1. Spesifikasi DJI Phantom 3 Pro 

 

Spesifikasi UAV Spesifikasi Kamera 

Jenis Quadcopter Sensor 
Sony EXMOR 
1/2.3” 

Hover Accuracy Vertical: 0.5 m Lens FOV 940 20mm 

 Horizontal: 1,5 m Resolusi  12.4 MP 

GPS GPS/GLONASS Resolusi foto 4000x3000 pixel 
Durasi Terbang 23 menit Format foto JPEG, DNG 

Kecepatan 16m/s Iso  100 - 1600 

Berat 
1280 g (include battery and 
propellers) 

Shutter Speed 8s-1/8000s 

Energi /Voltage 
Intelligent Flight Battery 68 Wh / 
15.2 V 

Video Record UHD, FHD, HD 

Jarak Transmisi 
remot kontrol 

 3 KM Format Video 
MP4, MOV 
(MPEG-4 
AVC/H.264) 

Sumber: http://www.dji.com/product/phantom-3-pro/inf 

Wilayah Kajian 

Proses akuisisi foto udara dengan UAV, dilakukan di kompleks kantor Parangtritis Geomaritime Science 
Park (PGSP). PGSP adalah salah satu science park, transformasi dari Laboratorium Geospasial Pesisir 
Parangtritis, yang merupakan bagian dari rencana pembangunan 100 Science – Tecno Park di 
Indonesia. Lokasi PGSP berada di pesisir selatan Profinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya di 
Dusun Depok, Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul. PGSP diresmikan pada tanggal 
15 September 2015 oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (RISTEk-DIKTI) Prof. H. 
Mohamad Nasir, Ph.D., Ak. Lokasi komplek kantor Parangtritis Geomaritime Science Park dapat diamati 
pada Gambar 3. 

 
Gambar 3. Lokasi Parangtritis Geomaritime Science Park 

Sumber: Maulana, 2015 
 

Visi dari Parangtritis Geomaritime Science Park adalah sebagai center of excellent for 
geospatial information technology, education, research and innovation di bidang kepesisiran dan 
kelautan di Indonesia (Roadmap PGSP, 2015). Untuk mewujudkan visi tersebut, PGSP aktif melakukan 
riset dan kajian ilmu di bidang kemaritiman, baik riset mandiri maupun kolaboratif dengan dengan 
praktisi dan civitas akademik Perguruan Tinggi. PGSP juga melayani kunjungan bagi para akademisi, 
peneliti ataupun praktisi yang akan melakukan riset. Beberapa fasilitas pendukung yang tersedia di 
PGSP adalah rumah singgah yang dapat menampung lebih dari 100 orang, aula pertemuan, ruang 



Prosiding Seminar Nasional Kelautan 2016 
Universitas Trunojoyo Madura, 27 Juli 2016 

219 

 

diklat, dan Museum Gumuk Pasir. Di dalam Museum Gumuk Pasir, terdapat teknologi pemetaan yang 
digunakan untuk membuat peta dari masa ke masa.  

 

 
 

Gambar 4. PGSP 
Sumber: Raharjo, 2015 

Kantor Parangtritis Geomaritime Science Park juga berdekatan dengan kawasan Gumuk Pasir 
Parangtritis. Gumuk pasir Parangtritis termasuk dalam coastal sand dunes. Coastal sand dunes adalah 
bentang alam berupa gumuk pasir yang terjadi akibat dari aktifitas angin yang berhembus di daratan 
sekitar pantai (Sapkale, 2014). Gumuk Pasir Parangtritis memiliki keunikan tersendiri dibandingkan 
dengan gumuk pasir lainya. Keunikan tersebut terletak pada jenisnya. Gumuk Pasir Parangtritis 
didominasi oleh jenis barchan. Barchan adalah salah satu tipe bentukan gumuk pasir yang sangat 
langka di Indonesia, karna bentukan barchan biasanya terbentuk di daerah kering, sedangkan 
Indonesia adalah beriklim tropis basah. Dengan adanya bentang alam langka tersebut, maka kawasan 
Gumuk Pasir Parangtritis masuk sebagai salah satu kawasan geoheritage yang harus dilindungi dari 
sembilan kawasan geoheritage di Daerah Istimewa Yogyakarta (SK Kepala Badan Geologi, 2014). 
Kawasan Gumuk pasir dibagi menjadi tiga zonasi, zonasi tersebut dibuat untuk menjaga agar gumuk 
pasir dapat tetap lestari.  

Uji Korelasi  

Pemilihan alat uji dalam suatu kajian atau penelitian harus diperhatikan dengan baik.Hal tersebut 
dikarenakan akan sangat berpengaruh dengan hasil akhir dari penelitian yang dilakukan. Apabila sejak 
awal pemilihan alat uji sudah salah, maka penelitian yang dilakukan akan sia-sia, dan hasil akhir dari 
riset yang telah dilakukan tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Variable-variabel dalam suatu kajian 
penelitian memiliki sifat tersendiri yang harus diperhatikan. Apakah variable itu bersifat independent 
(bebas/mempengaruhi) atau dependent (terikat/dipengaruhi). Untuk mengetahui ukuran kekuatan dan 
arah hubungan linier antara dua variabel, menggambarkan arah dan melihat sejauh mana satu variabel 
berhubungan linier dengan variabel yang lain dapat melakukan Uji Korelasi (Bolboaca dan Jantschi, 
2006). Korelasi atau hubungan antara variabel satu dengan yang lain dapat dikategorikan menjadi tiga, 
yakni korelasi positif, korelasi negatif dan tidak ada korelasi. Gambaran hubungan tersebut dapat di 
amati pada scatter plot (Gambar 5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5. Scatter plot coeficient correlation 
Sumber: Callaghan, 1996 
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Salah satu koefisien korelasi yang sering digunakan adalah uji korelasi dengan menggunakan koefisien 
orelasi Pearson (Pearson’s correlation).Koefisien korelasi Pearson didefinisikan pada persamaan (1) 
(Odiase dan Ogbonwman, 2007) : 
 

𝑟 =
𝑛(∑ 𝑥𝑦)− (∑ 𝑥) (∑ 𝑦)

√𝑛 (∑ 𝑥2)−(∑ 𝑥)2√𝑛 (∑ 𝑦2)−(∑ 𝑦)2
…………………………………..……………..……………..………... (1) 

 
Keterangan: 

r = nilai koefisien korelasi 
x = nilai variabel pertama 
y = nilai variabel kedua 
n  = jumlah data 

 
setelah nilai koefisien korelasi (r) diketahui, selanjutnya perlu dilakukan pengujian hipotesis untuk 
mengukur tinggkat signifikansi dari koefisien korelasi. Pengujian dilakukan dengan membandingkan 
nilai koefisien korelasi (r) yang didapat dari perhitungan, dengan koefisien korelasi (r) tabel pada nilai α 
tertentu. Atau dapat juga dilakukan dengan Uji hipotesis (Uji t) secara dengan menggunakan persamaan 
(2).  
 

𝑡 = 𝑟 
√𝑛−2

√1−𝑟2
-…………………………………………………………………………………………………. (2) 

 
Keterangan: 

t = nilai uji t 
r = nilai koefisien korelasi 
n = banyak data 
 

Uji korelasi yang dilakukan ini, menggunakan data hasil pemotretan UAV, yakni data tinggi jelajah UAV 
dan resolusi spasial foto udara UAV. Secara sederhana, tahapan uji korelasi pada kajian ini dapat 
diamati pada Gambar 6. 
 

 
 

Gambar 6. Tahapan Uji Korasi 
Sumber: Putra, 2016 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uji Akuisisi Pemotretan Kawasan PGSP 

Pemotretan dengan menggunakan UAV dilakukan pada tanggal 4 dan tanggal 13 Juli tahun 2016 di 
komplek kantor Parangtritis Geomaritime Science Park. Pemotretan secara keseluruhan dilakukan pada 
tujuh ketinggian yang berbeda. Foto udara yang digunakan dalam analisis adalah foto tegak, yang nanti 
nya akan dilakukan proses orthophoto. Foto udara tegak yang dihasilkan dari masing-masing ketinggian 
memiliki jumlah yang berbeda. Contoh foto tegak komplek PGSP dapat diamati pada Gambar 7. 

 

 
 

Gambar 7. Hasil pemotretan berupa foto udara tegak komplek Kantor PGSP 
Sumber: Putra, 2016 

 
Setelah proses pemotretan, selanjutnya dilakukan mosaic pada foto udara dengan menggunakan 
software Agisoft®. Maka akan didapatkan othophoto komplek Parangtritis Geomaritime Science Park. 
Orthophoto komplek Parangtritis Geomaritime Science Park dapat diamati pada Gambar 8. 
 

 

 

A B 

C D 



Prosiding Seminar Nasional Kelautan 2016 
Universitas Trunojoyo Madura, 27 Juli 2016 

222 

 

 

 
 

Gambar 8. (A) Pemotretan ketinggian 180 ft;(B) Pemotretan ketinggian 200 ft; 
(C) Pemotretan ketinggian 220 ft; (D) Pemotretan ketinggian 240 ft;  
(D) Pemotretan ketinggian 295 ft; (E) Pemotretan ketinggian 328 ft; 

(F) Pemotretan ketinggian 393 ft 
Sumber : Maulana, 2016 

Sekilas dari orthophotho hasil pemotretan pada Gambar 8 terlihat sama. Namun masing-masing 
orthophotho dari hasil mosaik memiliki resolusi spasial yang berbeda. Resolusi spasial masing-masing 
orthophotho dapat diamati pada Tabel 2. 

Tabel 2. Tinggi terbang dan Resolusi spasial 

 

No. 
Sumber 

Data 

Tinggi Terbang 
Wahana  

(feet) 

Resolusi Spasial 
(cm) 

1. 

Pemotretan 
dengan 

UAV 

180 2,6 

2. 200 2,4 

3. 220 2,9 

4. 240 3,2 

5. 295 3,9 

6. 328 4,2 

7. 393 5,2 

Sumber: Analisis, 2016 
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Kajian Korelasi Tinggi Terbang dengan Resolusi Foto Udara  

Kajian korelasi, dilakukan dengan mencari nilai koefisien korelasi Pearson dari variabel yang diuji, yakni 
tinggi terbang UAV dan resolusi spasial dari foto udara. Langkah awal yang harus dilakukan adalah 
melihat kelinieran data dengan menampilkan scatterplot data Gambar 9. 

 

 
Gambar 9. Scatter plot 
Sumber: Analisis, 2016 

Pada Gambar 9. dapat kita amati bahwa scatterplot menunjukkan bahwa data linier atau dengan kata 
lain,variabel data mengindikasikan memiliki korelasi yang kuat, yakni antara tinggi jelajah UAV dan 
resolusi spasial. Indikasi tersebut selanjutnya kita buktikan dengan menghitung nlai koefisien korelasi 
dengan menggunakan persamaan (1). Nilai koefisien korelasi yang dihasilkan antara -1<r<1. Apabila 
mendekati nilai 1, maka korelasi dari variabel sangat kuat, kemudian apabila nilai korelasi mendekati 
nilai 0 maka variabel tidak saling berhubungan, sedangkan apabila mendekati -1 maka ada korelasi 
negatif dari kedua variabel.  

Tabel 3. Tabel Perhitungan 

No 

X Y 

XY X2 Y Tinggi Terbang 
Wahana (m) 

Resolusi Spasial 
(m) 

1 55 0,026 1,43 3025 0,000676 

2 61 0,024 1,464 3721 0,000576 

3 67 0,029 1,943 4489 0,000841 

4 73 0,032 2,336 5329 0,001024 

5 90 0,039 3,51 8100 0,001521 

6 100 0,042 4,2 10000 0,001764 

7 120 0,052 6,24 14400 0,002704 

∑ 566 0,244 21,123 49064 0,009106 

Rata-rata 80,85714 0,034857       

Sumber: Analisis, 2016 
 
Pada Tabel 3. dapat kita amati adalah data tinggi terbang yang tadinya menggunakan satuan feet 
dikonversi menjadi meter, begitu juga dengan resolusi spasial dirubah satuanya menjadi meter. 
Selanjudnya dilakukan perhitungan koefisien korelasi dengan menggunakan persamaan Pearson. 
Urutan perhitungan dapat diamati seperti berikut : 
 

𝑟 =
𝑛(∑ 𝑥𝑦) − (∑ 𝑥) (∑ 𝑦)

√𝑛 (∑ 𝑥2) − (∑ 𝑥)2 √𝑛 (∑ 𝑦2) − (∑ 𝑦)2
 

𝑟 =
7(21,123) − (566)(0,244)

√7 (49064) − (566)2√7 (0,00916) − (0,244)2
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𝑟 =
147,861 −  138,104

√343448 − 320356√0,063742 − 0,059536
 

𝑟 =
9,757

√23092√0,004206
 

𝑟 =
975,7

(151,9605)(0,064854)
 

𝑟 =
9,757

9,855199
 

𝑟 = 0,990036 

𝒓 ≈ 𝟎, 𝟗𝟗 (pembulatan keatas) 
 
Hasil perhitungan didapatkan nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,99. Nilai tersebut menunjukkan bahwa 
dari variabel yang diuji memiliki korelasi yang kuat. Selanjudnya dilakukan Uji t untuk menguji apakah 
hasil tersebut signifikan atau tidak dengan menggunakan persamaan (2). 
 

𝑡 = 𝑟 
√𝑛 − 2

√1 − 𝑟2
 

𝑡 = 0,99 
√7 − 2

√1 − 0,992
 

𝑡 = 0,99 
√5

√1 − 0,9801
 

𝑡 = 0,99 
√5

√0,0199
 

𝑡 = 0,99 
2,24

0,141
 

𝑡 = 0,99 (15,88) 
𝒕 = 𝟏𝟓, 𝟕𝟐 
 

Setelah didapatkan nilai t, kemudian dibandingkan nilai t hasil perhitungan tersebut dengan 𝑡𝛼=0,05tabel. 

Daerah kritis dari pengujian korelasi ini adalah Jika t hitung (observasi) > t table (nilai kritis) H0 ditolak 
H1 diterima, dan Jika t hitung (observasi) < t table H0 (nilai kritis) diterima H1 ditolak.  
 
H0: Tidak ada hubungan yang signifikan antara tinggi terbang dengan resolusi foto udara hasil akuisisi 

menggunakan UAV 
H1: Ada hubungan yang signifikan antara tinggi terbang dengan resolusi foto udara hasil akuisisi 

menggunakan UAV 
 
Nilai t tabel adalah 2,57058 < t hitung, maka tolak H0, atau dengan kata lain, ada hubungan yang 
signifikan antara tinggi terbang dengan resolusi foto udara hasil akuisisi menggunakan UAV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Pemanfaatan UAV, dapat memudahkan pengambilan data spasial dilapangan, karena mudah 
digunakan dan mempunyai nilai akurasi yang tinggi. Data lapangan yang awalnya membutuhkan waktu 
lama untuk melakukan inventarisir, kini dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. UAV masih 
memiliki peluang yang besar untuk dikembangkan lagi, dan bias disesuaikan dengan kebutuhan 
penggunanya.  

Kajian korelasi tinggi terbang dan resolusi pada foto udara hasil pemotretan dengan menggunakan UAV 
tipe Quadcopter (DJI Phantom 3 Pro) menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang kuat antara tinggi 
terbang UAV dan resolusi foto udara. Telah dilakukan uji t untuk melihat apakah ada hubungan yang 
signifikan atau tidak antar variabel, dan ternyata tolak H0, dengan kata lain terdapat hubungan yang 
signifikan antara tinggi terbang dengan resolusi foto udara hasil akuisisi menggunakan UAV. Maka 
pengaturan tinggi terbang pada saat pemotretan perlu diperhatikan untuk mendapatkan kedetilan 
informasi yang diinginkan. Kejelian melihat kondisi dilapangan juga diperlukan agar proses pengambilan 
gambar dapat berjalan lancer. 
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