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1. Pengantar Kapustekdata 

Kegiatan ini merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran strategis  dalam rangka 

melaksanakan tugas dan fungsi Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh  (Pustekdata) 

dan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Pustekdata 2015-2019. Sesuai dengan 

Renstra  Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh 2015-2019 salah satu sasarannya 

adalah memperkuat penelitian dan pengembangan di bidang teknologi penginderaan jauh.  

Hal ini juga sejalan dengan salah satu tugas dan fungsi Pustekdata, yaitu melaksanakan 

penelitian dan pengembangan teknologi akusisi dan stasiun bumi penginderaan jauh seperti 

yang dijelaskan pada Peraturan Kepala LAPAN No. 02 Tahun 2011 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Kegiatan “Kajian Dan 

Pengembangan Sistem Pengolahan Data Payload Optik Pesawat LSA” merupakan bagian 

dari proyek pengembangan kapasitas akuisisi data penginderaan jauh. 

Target dari kegiatan kajian dan pengembangan sistem pengolahan data payload optik 

pesawat LSA tahun 2015 adalah dalam rangka mendukung pelaksanaan Kegiatan 

Penguasaan Teknologi Dan Rancang Bangun Prototipe Payload LSA yang telah difokuskan 

dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir dalam bentuk melakukan kajian dan 

pengembangan sistem pengolahan data payload kamera optik yang akan di ujikan pada 

pesawat ringan berpenumpang LSA. Sistem yang akan dikaji dan dibangun adalah sistem 

pengolahan data hasil akuisisi kamera line scan tipe pushbroom pada pesawat LSA dan 

selanjutnya diolah lebih lanjut untuk memperoleh data citra yang terkoreksi secara 

geometrik sistematik.  

Kegiatan ini sangat penting dilakukan dikarenakan kebutuhan dalam kontinuitas 

ketersediaan data penginderaan jauh. Peningkatan kapasitas akuisisi data penginderaan jauh 

juga dapat meningkatkan kehandalannya untuk dapat menjalankan beberapa misi 

penerimaan dan pengolahan sesuai yang dibutuhkan oleh pengguna. 

 

2. Abstrak 

LAPAN berencana untuk melakukan pengambilan data penginderaan jauh 

menggunakan sensor kamera dengan tipe linescan pushbroom imager yang dipasang pada 

wahana LSA (Lapan Surveillance Aircraft). Pushbroom imager adalah sistem detektor 

dengan larik lurus yang prinsip pencitraannya dilakukan dengan teknik line scanning 

dengan pengambilan data yang disesuaikan dengan kecepatan terbang LSA relatif terhadap 

bumi dengan resolusi spasial tertentu. Salah satu metode untuk menghasilkan koordinat 

(kalibrasi posisi) pada citra penginderaan jauh yang terkoreksi geometrik sistematik yang 

diperoleh dari pesawat terbang atau satelit adalah metode direct georeferencing. Direct 

georeferencing (georeferensi langsung) citra penginderaan jauh pada intinya adalah suatu 

proses untuk memperoleh nilai koordinat (kalibrasi posisi) citra inderaja dengan koordinat 

yang sebenarnya pada sistem bumi. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan 

algoritma direct georeferencing yang akan diterapkan pada wahana LSA dan 

mensimulasikannya untuk memperoleh koordinat data citra linescan pushbroom imager 
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yang terkoreksi secara geometrik sistematik. Penelitian ini telah mengembangkan algoritma 

simulasi direct georeferencing menggunakan bahasa pemrograman Phyton dan 

menggunakan pseudo-data untuk simulasinya. Simulasi yang dilakukan menghasilkan 

koordinat geodetik longitude,latitude dan ketinggian untuk setiap piksel citra pushbroom 

imager dalam satu larik detektor yang telah terkoreksi secara geometrik sistematik. Hasil 

penelitian diharapkan bisa dijadikan acuan untuk melakukan koreksi geometrik sistematik 

pada data citra linescan pushbroom imager yang akan diperoleh menggunakan wahana LSA. 

 

3. Pendahuluan 

Direct georeferencing (georeferensi langsung) adalah salah satu topik yang sangat 

penting saat ini dalam industri pemetaan fotogrametri. Pada prosesnya, tahapan 

aerotriangulasi dapat diabaikan pada saat menggunakan pengukuran langsung untuk 

parameter orientasi luar setiap citra tunggal pada saat kamera merekam obyek. Oleh karena 

itu georeferensi langsung memungkinkan berbagai pemetaan produk yang akan dihasilkan 

dari navigasi pesawat udara dan data citra dengan titik kontrol tanah (GCP) minimal 

terutama untuk Quality Assurance (Q/A) (Mostafa, 2001).  

Proses georeferensi langsung citra inderaja pada intinya adalah suatu proses pemberian 

label koordinat (kalibrasi posisi) citra inderaja dengan koordinat yang sebenarnya pada 

sistem bumi. Secara sederhana, proses ini dapat dilakukan dengan bantuan rumusan 

geometris yang menghubungkan titik tersebut pada sistem wahana yang sedang mengorbit 

dan sistem bumi. Proses georeferensi adalah sebuah tahap awal yang harus dilalui dalam 

proses koreksi geometrik citra inderaja untuk menghasilkan data atau citra yang terkode 

kepada sebuah peta (geocoded image). Untuk sampai kepada tahap ini, satu tahap proses 

yang harus dilakukan adalah resampling, yang tidak dibahas pada penelitian ini (Maryanto, 

2012). 

Seperti dilukiskan pada Gambar 1 di bawah ini direct georeferencing melakukan 

penghitungan vector î dengan mengeksplorasi relasi geometrik yang dibangun oleh relasi 

fisik dari perangkat-perangkat akuisisi citra yang terlibat di dalamnya. Masing-masing 

perangkat akuisisi secara geometris dapat dipandang sebagai satu entitas sistem referensi 

dengan kerangka acuannya sendiri (http://www.spotimage.fr, 2015). Oleh karena itu 

eksplorasi relasi geometrik pada direct georeferencing pada umumnya dimulai dari estraksi 

orientasi citra (arah pandang masing-masing piksel citra ke obyek pasangannya) menurut 

perangkat fisik yang membentuknya, yaitu kamera. Karena hanya meninjau secara internal 

di dalam kamera itu sendiri, maka arah pandang yang teridentifikasi dinamakan juga 

dengan orientasi internal atau orientasi intrinsik. 

  

Gambar 1. Formasi Geometrik Titik Pusat Bumi, Titik Satelit pada Suatu Saat, dan Titik Obyek 

atau Titik Target yang Membentuk Sebuah Relasi Vektor 

http://www.spotimage.fr/
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Secara metodologis, perumusan orientasi internal untuk semua kamera adalah sama 

yaitu mengidentifikasi lokasi titik citra (piksel pada file citra) pada sel detektor (piksel 

detektor) yang memproduksi dirinya, mengidentifikasi titik pusat pandang atau pusat 

perspektif yang berada di dalam sistem lensa sebagai titik asal (origin) sistem koordinat, 

mendefinisikan sumbu koordinat yang tepat untuk ruang 3-D yang berpusat pada titik asal 

tersebut, kemudian menghitung vektor posisi dari masing-masing piksel detektor yang 

mewakili piksel citra tersebut pada sistem koordinat kamera yang telah didefinisikan. 

Rumusan orientasi internal (vektor pandang intrinsik) bersifat tetap karena struktur 

dalam kamera pada umumnya merupakan suatu konstruksi fisik yang tetap. Perbedaan 

rumusan vektor pandang terjadi pada tataran teknis oleh cara kamera memperoleh citra atau 

teknologi scanning yang dianut dan nilai besaran-besaran fisis komponen kamera yang 

digunakan Dengan terdefinisinya vektor pandang internal pada perangkat fisik yang 

memproduksinya, yaitu kamera, maka langkah berikutnya di dalam proses eksplorasi relasi 

geometrik secara direct georeferencing adalah mengidentifikasi relasi fisik kamera dengan 

perangkat fisik (sistem) berikutnya, misalnya kamera dipasang secara mati pada satelit, dan 

merumuskan transformasi geometrik yang tepat dari sistem referensi kamera ke sistem 

tersebut sehingga dapat didefinisikan vektor pandang menurut sistem dimaksud (satelit). 

Demikian seterusnya dilakukan langkah yang sama untuk sistem yang menghubungkan 

satelit dengan sistem bumi sehingga diperoleh orientasi luar akhir di dalam sistem referensi 

bumi (Maryanto, 2012). 

Untuk melakukan direct georeferencing, seluruh parameter ini (orientasi internal dan 

eksternal sistem kamera, vektor sudut pandang navigasi GPS terhadap sistem kamera, dan 

topografi dari permukaan bumi) harus terlebih dahulu diketahui dengan cukup akurat, hal 

inilah yang menjadi kunci keberhasilan melakukan direct georeferencing. Jika akurasi 

parameter tersebut sangat tinggi, maka tidak diperlukan lagi ground control point (GCP) 

dalam proses rektifikasinya (Müller, et al. 2012). 

Penelitian ini telah mengembangkan algoritma simulasi direct georeferencing dan 

melakukan simulasinya menggunakan pseudo-data dengan cara membangun relasi 

geometris citra-obyek dengan asumsi data citra diperoleh dari sensor pushbroom yang 

diikat secara tetap (mati) pada sebuah wahana LSA pembawa sensor penginderaan jauh 

tipe pushbroom linescan. Pushbroom linescan adalah suatu linier array yang memproduksi 

citra permukaan dalam bentuk baris. Lebar sapuan yang bisa dijangkau oleh scanner ini 

tergantung pada panjang linier array yang terdapat pada scannernya (Petrie, et al. 2007). 

 

4. Metodologi  

Algoritma yang umum digunakan dalam proses direct georeferencing ditunjukkan pada 

Gambar 2. Dalam hal ini data posisi (latitude, longitude) dan attitude/sikap kamera (roll, 

pitch, yaw) atau disingkat menjadi  LLA (latitude, longitude, attitude) diperoleh dari hasil 

geolokasi menggunakan perangkat sensor GPS receiver dan sensor IMU (Inertial 

Measurement Unit) yang terpasang pada sistem kamera. Dan input parameter kamera 

linescan pushbroom imager yang digunakan yaitu : jumlah piksel 2048, panjang detektor 

28.672 mm, panjang fokus lensa kamera 35mm. 
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Gambar 2. Algoritma umum Direct Georeferencing untuk memperoleh data citra  

yang Geocorrected dan Geocoded 

 

Program direct georeferencing yang dibuat memiliki alur proses pada Gambar 2.  

Secara umum proses direct georeferencing merupakan proses memproyeksikan setiap titik 

sensor (pixel) pada permukaan bumi dengan prinsip interseksi. Namun untuk menggunakan 

interseksi, posisi sensor dan permukaan bumi harus berada pada suatu sistem koordinat yang 

sama. Maka operasi sensor terhadap sikap (roll,pitch,yaw) dilakukan pada sistem koordinat 

wahana (SKW) sedangkan operasi interseksi dilakukan pada sistem koordinat bumi (SKB). 

Penelitian ini telah membangun sebuah algoritma proses kalibrasi geometrik citra 

inderaja secara langsung (direct georeferencing). Data yang digunakan adalah pseudo-data 

dan simulasi dijalankan dengan bahasa pemrograman Phyton. Berikut adalah rangkuman 

secara umum algoritma proses kalibrasi geometrik citra inderaja secara langsung (direct 

georeferencing) sebagai berikut : 

1. Menetapkan rumusan atau definisi orientasi internal piksel citra pada sistem kamera 

2. Menetapkan rumusan atau hubungan yang menyatakan orientasi piksel citra di dalam 

sistem acuan satelit 

3. Menghitung penanggalan pada saat sebuah piksel citra diperoleh 

4. Menghitung posisi dan sikap satelit pada saat pengambilan piksel citra dilakukan 

5. Menghitung vektor arah piksel citra pada sistem acuan orbital 

6. Menghitung vektor arah piksel citra pada sistem acuan bumi  

7. Menghitung titik potong vektor arah pisel citra dengan ellipsoid bumi acuan untuk 

menentukan vektor posisi titik citra pada permukaan bumi yaitu :  

 Mengubah vektor posisi ke koordinat geografis lintang bujur geosentrik 

 Mengubah koordinat geografis geosentrik ke koordinat geografis lintang bujur 

geodetik 

 

5. Implementasi dan Hasil 

Program direct georeferencing yang dibuat memiliki alur proses seperti ditunjukkan 

pada Gambar 3.  Secara umum proses direct georeferencing merupakan proses 

memproyeksikan setiap titik sensor (piksel) pada permukaan bumi dengan prinsip 

interseksi. Namun untuk menggunakan interseksi, posisi sensor dan permukaan bumi harus 

berada pada suatu sistem koordinat yang sama. Maka operasi sensor terhadap sikap 

(roll,pitch,yaw) dilakukan pada sistem koordinat wahana (SKW) sedangkan operasi 

interseksi dilakukan pada sistem koordinat bumi (SKB). 
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 Proses direct georeferencing diawali dengan melakukan transformasi koordinat LLA 

menjadi SKB (ECEF) dilakukan dengan cara mengubah sistem koordinat input GPS sensor 

yang berupa LLA menjadi SKB yang berupa sistem koordinat ECEF dengan parameter 

bumi yang digunakan adalah WGS-84. Koordinat output yang dihasilkan adalah dalam 

koordinat kartesian (X,Y,Z) dengan pusat bumi (geosentris) sebagai pusat koordinat, sumbu 

Z mengarah pada zenith sumbu geografis bumi, sumbu x mengarah pada longitude 0°, dan 

sumbu Y melengkapi sumbu Z dan X sesuai kaidah tangan kanan. Output tersebut nantinya 

digunakan sebagai pusat koordinat dari sensor untuk setiap garis pada linescan. 

Selanjutnya dilakukan transformasi koodinat SKB menjadi SKW dilakukan dengan 

cara mentransformasikan koordinat dengan pusat koordinat stasiun bumi menjadi pusat 

koordinat wahana (sensor). Sumbu Z SKW mengarah pada pusat geosentris bumi, sumbu x 

mengarah pada true north, dan sumbu Y melengkapi sumbu Z dan X sesuai kaidah tangan 

kanan. Matriks koordinat ini nantinya digunakan sebagai inverse dari Sistem Koordinat 

Wahana ter-Rotasi (SKWR) menjadi Sistem Koordinat Bumi (SKB).  

Tahapan berikutnya adalah melakukan transformasi koodinat SKW menjadi SKWR 

adalah operasi rotasi pada sistem koordinat wahana berdasarkan input dari sensor sikap 

(IMU) dengan prinsip sudut roll (θ) positifadalah rotasi sudut pada sumbu X berlawan arah 

jarum jam, sudut pitch (ρ) positif adalah rotasi sudut pada sumbu Y berlawanan arah jarum 

jam, dan sudut yaw (γ) positif adalah rotasi sudut pada sumbu Z berlawanan arah jarum jam 

dan dengan posisi awal pointing piksel pada sumbu Z (0,0,1). Dengan asumsi setiap piksel 

pada satu line merupakan operasi rotasi roll. 

Setelah diperoleh SKWR, maka dilakukan penyamaan sistem koordinat wahana dengan 

sistem koordinat bumi dengan sistem koordinat bumi sebagai acuan. Operasi ini mengubah 

dari SKWR menjadi SKB untuk setiap piksel dalam satu line. Dalam hal ini setiap piksel 

pada sensor sudah terproyeksi dengan sistem koordinat bumi. Langkah selanjutnya adalah 

melakukan interseksi untuk menyesuaikan nilai koordinat SKB terhadap ellipsoidal bumi 

(dengan parameter kepepatan bumi menggunakan standar WGS-84 untuk setiap piksel 

dalam 1 baris sensor sehingga diperoleh hasil interseksi/perpotongan antara posisi piksel 

pada permukaan bumi yang berbentuk ellips. Tahap terakhir adalah mengubah nilai 

koordinat SKB (ECEF) yang diperoleh menjadi koordinat latitude dan longitude untuk 

setiap piksel. Dalam hal ini disumsikan bahwa ketinggian setiap piksel adalah 0 (nol) meter. 

 

Hasil Pengujian Lapangan 

 

 Simulasi direct georeferencing yang dilakukan adalah programming menggunakan 

bahasa pemrograman Phyton 2.7 dengan memasukan parameter input sensor yang akan 

disimulasikan yaitu jumlah piksel linescan, panjang fokus lensa (focal length), image 

lengthdan panjang baris sensor. Dalam hal ini default nilai untuk piksel linescan adalah 

2048, panjang fokus lensa (focal length) 35 mm, image length 512, dan panjang baris sensor 

28.672 mm). Adapun parameter WGS-84 yang dimasukan adalah nilai radius ekuator (a) 

sebesar 6378137 km, radius kutub bumi (b) sebesar 6356752.3142 km dan eccentricity (e2) 

sebesar 0.00669437999014. Diasumsikan sensor berada di ketinggian (altitude) 1500 meter, 

koordinat input berupa longitude, latitude, altitude, roll, pitch, yaw berturut-turut 

(106.859102,-6.337270,1500,0,0,0). Output akhir yang dihasilkan adalah berupa koordinat 

latitude dan longitude untuk setiap piksel pada citra.Dari hasil simulasi dengan tahapan 

seperti diuraikan diatas maka diperoleh hasil sebagai berikut : 

Input (1 baris): 106.859102,-6.337270,1500,0,0,0 

Keterangan:Longitude,Latitude,Altitude,Roll,Pitch,Yaw 

Output (dengan sampel berjumlah 2048 piksel): 
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106.86465236,-6.33728989072,0,0 

106.864646937,-6.33728989078,1,0 

106.864641514,-6.33728989083,2,0 

106.864636091,-6.33728989089,3,0 

106.864630668,-6.33728989095,4,0 

106.864625245,-6.337289891,5,0 

106.864619821,-6.33728989106,6,0 

106.864614398,-6.33728989112,7,0 

106.864608975,-6.33728989117,8,0 

106.864603552,-6.33728989123,9,0 

… 

… 

… 

106.853595025,-6.33728989117,2039,0 

106.853589602,-6.33728989112,2040,0 

106.853584179,-6.33728989106,2041,0 

106.853578755,-6.337289891,2042,0 

106.853573332,-6.33728989095,2043,0 

106.853567909,-6.33728989089,2044,0 

106.853562486,-6.33728989083,2045,0 

106.853557063,-6.33728989078,2046,0 

106.85355164,-6.33728989072,2047,0 

 

Keterangan: Longitude, Latitude, Row (nomor piksel dalam 1 line), Column (nomor line) 

 

Gambar 3 berikut adalah hasil plotting output koordinat longitude, latitude, row (nomor 

piksel dalam 1 line), dan column (nomor line) pada google maps yang merupakan hasil 

simulasi direct georeferencing. 

 

 
 

Gambar 3. Plotting koordinat longitudedanlatitudepada google maps hasil simulasi direct 

georeferencing untuk 1 baris sensor linescan dengan jumlah piksel 2048 buah 

Analisis Hasil Pengujian Lapangan 

 

Seperti ditunjukkan pada Gambar 3 di atas, hasil simulasi direct georeferencing 

diperoleh dengan memasukan 1 baris input koordinat  longitude, latitude, altitude, roll, 

Titik Input : 

Kantor Pustekdata LAPAN 

1 larik/baris = 2048 piksel 
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pitch, yaw berturut-turut (106.859102,-6.337270,1500,0,0,0) kemudian di-plot pada google 

maps menghasilkan koordinat output untuk 1 baris dengan jumlah piksel sebanyak 2048 

piksel berupa koordinat longitude, latitude, row(nomor piksel dalam 1 line),column (nomor 

line) berturut-turut (106.86465236,-6.33728989072,0,0 ...... s.d ...... 106.85355164,-

6.33728989072,2047,0). Titik lokasi pada input merupakan center atau pusat data citra 

dalam 1 baris/line, dalam hal ini titik yang dimaksud adalah lokasi kantor Pustekdata 

LAPAN Jl. Lapan No. 70 Pekayon Pasar Rebo Jakarta Timur.  

Dari koordinat output yang dihasilkan terlihat bahwa sebanyak 2048 piksel dalam 1 

baris sensor telah memiliki koordinat geodetik longitude dan latitude. Hal ini terbentuk 

karena piksel detektor yang membentuk sebuah garis lurus (an array), maka gambar yang 

akan diberikan hanyalah berupa satu elemen garis gambar saja yang lebarnya sangat kecil 

ataubisa dianggap sebagai gambar 1 dimensi. Namun jika sensor diinginkan untuk 

memperoleh citra 2 dimensi, maka hal yang sama juga dapat disimulasikan untuk 

memperoleh nilai koordinat geodetik longitude dan latitude pada baris/line ke-2, ke-3 ... 

dst jika sensor kamera pushbroom imager digeser secara teratur pada tiap kali kamera 

mengambil gambar sesuai dengan ukuran lebar dari masing-masing garis gambar hingga 

bisa dibangun dan diperoleh data citra 2 dimensi. Hal ini menunjukkan bahwa simulasi 

direct georeferencing yang dilakukan telah mampu menghasilkan data citra yang 

georeferenced atau tertranformasi dari koordinat geografis geosentrik pada wahana sensor 

ke dalam bentuk koordinat geografis lintang bujur geodetik pada permukaan bumi. Seluruh 

tahapan dilakukan hingga memperoleh koordinat geodetik longitude dan latitude (bujur, 

lintang) citra pada permukaan bumi. Maka untuk selanjutnya dapat dikatakan bahwa direct 

georeferencing bisa dijadikan sebagai sebuah tahap awal untuk menghasilkan data atau 

citra yang terkoreksi secara geometrik sistematik dan terkode kepada sebuah peta 

(geocoded image). 

 

6. Desain Prototype 

Berdasarkan hasil uji coba di lapangan, maka algoritma yang ditawarkan dalam proses 

direct georeferencing sebagai berikut: input data posisi (latitude, longitude) dan 

attitude/sikap kamera (roll, pitch, yaw) atau disingkat menjadi LLA (latitude, longitude, 

attitude) diperoleh dari hasil geolokasi menggunakan pseudo-data yang berasal dari 

perangkat sensor GPS receiver dan sensor IMU (Inertial Measurement Unit) yang terpasang 

pada sistem kamera. Dan input parameter kamera linescan pushbroom imager yang 

digunakan yaitu : jumlah piksel 2048, panjang detektor 28.672 mm, panjang fokus lensa 

kamera 35mm.  

Penelitian ini telah membangun sebuah desain prototype proses kalibrasi geometrik 

citra inderaja secara langsung (direct georeferencing) sebagaimana ditunjukkan pada 

Gambar 4. Data yang digunakan adalah pseudo-data dan simulasi dijalankan dengan bahasa 

pemrograman Phyton. Dalam hal ini secara umum proses direct georeferencing dilakukan 

dengan tahapan sebagai berikut : 

1. Menetapkan rumusan atau definisi orientasi internal piksel citra pada sistem kamera 

2. Menetapkan rumusan atau hubungan yang menyatakan orientasi piksel citra di dalam 

sistem acuan satelit 

3. Menghitung penanggalan pada saat sebuah piksel citra diperoleh 

4. Menghitung posisi dan sikap satelit pada saat pengambilan piksel citra dilakukan 

5. Menghitung vektor arah piksel citra pada sistem acuan orbital 

6. Menghitung vektor arah piksel citra pada sistem acuan bumi  

7. Menghitung titik potong vektor arah pisel citra dengan ellipsoid bumi acuan untuk 

menentukan vektor posisi titik citra pada permukaan bumi yaitu :  

 Mengubah vektor posisi ke koordinat geografis lintang bujur geosentrik 
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 Mengubah koordinat geografis geosentrik ke koordinat geografis lintang bujur 

geodetik 

 
 

Gambar 4. Algoritma Umum Direct Georeferencing untuk Kamera Linescan Pushbroom Imager 

 

Program direct georeferencing yang dibuat memiliki alur proses pada Gambar 2.  

Secara umum proses direct georeferencing merupakan proses memproyeksikan setiap titik 

sensor (pixel) pada permukaan bumi dengan prinsip interseksi. Namun untuk menggunakan 

interseksi, posisi sensor dan permukaan bumi harus berada pada suatu sistem koordinat yang 

sama. Maka operasi sensor terhadap sikap (roll,pitch,yaw) dilakukan pada sistem koordinat 

wahana (SKW) sedangkan operasi interseksi dilakukan pada sistem koordinat bumi (SKB). 

 

7. Penerapan Desain Prototype 

Desain prototype direct georeferencing menggunakan bahasa pemrograman Phyton 2.7 

telah diujikan dengan memasukan parameter input sensor yaitu jumlah piksel linescan, 

panjang fokus lensa (focal length), image length dan panjang baris sensor. Dalam hal ini 

default nilai untuk piksel linescan adalah 2048, panjang fokus lensa (focal length) 35 mm, 

image length 512, dan panjang baris sensor 28.672 mm). Adapun parameter WGS-84 yang 

dimasukan adalah nilai radius ekuator (a) sebesar 6378137 km, radius kutub bumi (b) 

sebesar 6356752.3142 km dan eccentricity (e2) sebesar 0.00669437999014.  

Desain prototype direct georeferencing dilakukan terhadap beberapa parameter kontrol 

atau peubah yang mampu mempengaruhi hasil perhitungan direct georeferencing dalam 

sistem pencitra linescan pushbroom imager pada wahana LSA. Parameter tersebut antara 

lain berasal dari GPS receiver (latitude dan longitude), IMU (roll, pitch, yaw), kamera 

linescan (panjang fokus dan panjang detektor) dan ketinggian/altitude terbang LSA. Dalam 

hal ini ditetapkan nilai sebagai berikut :  
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1. Parameter kamera: (jumlah pixel 2048, panjang detektor 28.672mm, panjang fokus 

kamera 35mm).  

2. Posisi : (Longitude 106, latitude -6, ketinggian 1000m) 

 Dari hasil simulasi dengan 8 (delapan) parameter kontrol atau peubah yang disebutkan 

tadi diperoleh hasil sebagai berikut : 

a) Sikap: (pitch 0, yaw 0), Parameter peubah: roll 

b) Sikap: (roll 0, yaw 0), Parameter peubah: pitch 

c) Sikap: (pitch 0, roll 0), Parameter peubah: yaw  

d) Sikap: (pitch 0, yaw 0, roll 0), Parameter peubah: longitude 

e) Sikap: (pitch 0, yaw 0, roll 0), Parameter peubah: latitude 

f) Sikap: (pitch 0, yaw 0, roll 0), Parameter peubah: altitude 

g) Sikap: (pitch 0, yaw 0, roll 0), Parameter peubah: panjang detektor 

h) Sikap: (pitch 0, yaw 0, roll 0), Parameter peubah: panjang fokus kamera 

 

Penerapan Desain Prototype 

 

Berikut adalah hasil penerapan desain prototype dengan 8 (delapan) parameter kontrol 

dan peubah (mulai dari a s.d. h) seperti ditunjukkan pada Tabel 1. Diperoleh nilai error 

yang berbeda untuk setiap simulasi dengan enam macam parameter kontrol dan peubah.  

Error dinyatakan dalam derajat. Sedangkan nilai min,  max dan mean adalah jarak 

penyimpangan dalam satuan meter. 

 
Tabel 1. Penyimpangan hasil pengukuran menggunakan 8 (delapan)  

parameter kontrol dan peubah 

 
a. Roll error min max mean 

0 0 0 0 

0.1 1.74533 2.039402 1.842963 

0.2 3.490663 4.081735 3.685939 

0.3 5.236001 6.127019 5.528942 

0.4 6.981347 8.175273 7.371984 

0.5 8.726704 10.22652 9.215079 

0.6 10.47207 12.28077 11.05824 

0.7 12.21746 14.33804 12.90148 

0.8 13.96286 16.39836 14.74481 

0.9 15.70829 18.46175 16.58825 

1 17.45374 20.52823 18.43181 

1.1 19.19922 22.5978 20.2755 

1.2 20.94472 24.6705 22.11933 

1.3 22.69026 26.74635 23.96332 

1.4 24.43583 28.82536 25.80749 

1.5 26.18144 30.90755 27.65184 

1.6 27.92709 32.99295 29.49638 

1.7 29.67278 35.08157 31.34114 

1.8 31.41852 37.17343 33.18613 

1.9 33.1643 39.26856 35.03135 
 

b.  Pitch error min max mean 

0 0 0 0 

0.1 1.745334 1.745357 1.745342 

0.2 3.490683 3.49073 3.490699 

0.3 5.236057 5.236131 5.236082 

0.4 6.981468 6.98157 6.981502 

0.5 8.726925 8.727058 8.72697 

0.6 10.47244 10.47261 10.4725 

0.7 12.21802 12.21823 12.21809 

0.8 13.96368 13.96394 13.96377 

0.9 15.70944 15.70974 15.70954 

1 17.45529 17.45565 17.45541 

1.1 19.20125 19.20167 19.20139 

1.2 20.94733 20.94782 20.9475 

1.3 22.69354 22.69412 22.69374 

1.4 24.4399 24.44057 24.44012 

1.5 26.18641 26.18717 26.18667 

1.6 27.93309 27.93396 27.93338 

1.7 29.67994 29.68093 29.68027 

1.8 31.42697 31.42809 31.42735 

1.9 33.1742 33.17547 33.17462 
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c. Yaw Error min max mean 

0 0 0 0 

0.1 0.000349 0.714548 0.357446 

0.2 0.000698 1.429095 0.714892 

0.3 0.001047 2.143642 1.072337 

0.4 0.001396 2.858187 1.429781 

0.5 0.001745 3.572731 1.787224 

0.6 0.002094 4.287272 2.144666 

0.7 0.002443 5.001811 2.502106 

0.8 0.002793 5.716345 2.859544 

0.9 0.003142 6.430876 3.216981 

1 0.003491 7.145403 3.574414 

1.1 0.00384 7.859924 3.931845 

1.2 0.004189 8.57444 4.289273 

1.3 0.004538 9.288949 4.646698 

1.4 0.004887 10.00345 5.004119 

1.5 0.005236 10.71795 5.361536 

1.6 0.005585 11.43243 5.71895 

1.7 0.005934 12.14691 6.076358 

1.8 0.006283 12.86138 6.433763 

1.9 0.006632 13.57585 6.791162 
 

d.  Longitude 

Error 
min max mean 

0 0 0 0 

0.00001 1.107137 1.107137 1.107137 

0.00002 2.214274 2.214274 2.214274 

0.00003 3.321412 3.321412 3.321412 

0.00004 4.428549 4.428549 4.428549 

0.00005 5.535686 5.535686 5.535686 

0.00006 6.642823 6.642823 6.642823 

0.00007 7.74996 7.74996 7.74996 

0.00008 8.857098 8.857098 8.857098 

0.00009 9.964235 9.964235 9.964235 

0.0001 11.07137 11.07137 11.07137 

0.00011 12.17851 12.17851 12.17851 

0.00012 13.28565 13.28565 13.28565 

0.00013 14.39278 14.39278 14.39278 

0.00014 15.49992 15.49992 15.49992 

0.00015 16.60706 16.60706 16.60706 

0.00016 17.7142 17.7142 17.7142 

0.00017 18.82133 18.82133 18.82133 

0.00018 19.92847 19.92847 19.92847 

0.00019 21.03561 21.03561 21.03561 
 

 

e. Latitude 

Error 
min max mean 

0 0 0 0 

0.00001 1.105865 1.105865 1.105865 

0.00002 2.21173 2.21173 2.21173 

0.00003 3.317596 3.317596 3.317596 

0.00004 4.423461 4.423461 4.423461 

0.00005 5.529326 5.529326 5.529326 

0.00006 6.635191 6.635191 6.635191 

0.00007 7.741057 7.741057 7.741057 

0.00008 8.846922 8.846922 8.846922 

0.00009 9.952787 9.952787 9.952787 

0.0001 11.05865 11.05865 11.05865 

0.00011 12.16452 12.16452 12.16452 

0.00012 13.27038 13.27038 13.27038 

0.00013 14.37625 14.37625 14.37625 

0.00014 15.48211 15.48211 15.48211 

0.00015 16.58798 16.58798 16.58798 

0.00016 17.69384 17.69384 17.69384 

0.00017 18.79971 18.79971 18.79971 

0.00018 19.90557 19.90557 19.90557 

0.00019 21.01144 21.01144 21.01144 
 

f.  Ketinggian/ 

Altitude 
min max mean 

0 0 0 0 

1 0.000724 0.409411 0.204807 

2 0.001448 0.818823 0.409614 

3 0.002172 1.228234 0.614422 

4 0.002896 1.637646 0.819229 

5 0.00362 2.047057 1.024036 

6 0.004344 2.456469 1.228843 

7 0.005067 2.86588 1.43365 

8 0.005791 3.275292 1.638458 

9 0.006515 3.684703 1.843265 

10 0.007239 4.094115 2.048072 

11 0.007963 4.503527 2.252879 

12 0.008687 4.912938 2.457687 

13 0.009411 5.32235 2.662494 

14 0.010135 5.731761 2.867301 

15 0.010859 6.141173 3.072108 

16 0.011583 6.550585 3.276916 

17 0.012307 6.959996 3.481723 

18 0.013031 7.369408 3.68653 

19 0.013755 7.778819 3.891337 
 

 



11 
 

g. panjang 

detector 
min max mean 

0 0 0 0 

0.01 6.98E-05 0.142793 0.07143 

0.02 0.00014 0.285586 0.14286 

0.03 0.000209 0.428379 0.21429 

0.04 0.000279 0.571172 0.28572 

0.05 0.000349 0.713965 0.35715 

0.06 0.000419 0.856758 0.42858 

0.07 0.000488 0.999551 0.50001 

0.08 0.000558 1.142345 0.57144 

0.09 0.000628 1.285138 0.64287 

0.1 0.000698 1.427931 0.7143 

0.11 0.000767 1.570724 0.78573 

0.12 0.000837 1.713517 0.85716 

0.13 0.000907 1.85631 0.92859 

0.14 0.000977 1.999103 1.00002 

0.15 0.001046 2.141896 1.07145 

0.16 0.001116 2.284689 1.14288 

0.17 0.001186 2.427482 1.21431 

0.18 0.001256 2.570276 1.28574 

0.19 0.001325 2.713069 1.35717 
 

h.  panjang  

fokus 
min max mean 

0 0 0 0 

0.01 5.71E-05 0.116943 0.058499 

0.02 0.000114 0.233819 0.116964 

0.03 0.000171 0.350628 0.175396 

0.04 0.000228 0.46737 0.233795 

0.05 0.000285 0.584046 0.29216 

0.06 0.000342 0.700655 0.350492 

0.07 0.000399 0.817198 0.408791 

0.08 0.000456 0.933674 0.467056 

0.09 0.000513 1.050084 0.525288 

0.1 0.00057 1.166428 0.583487 

0.11 0.000627 1.282705 0.641653 

0.12 0.000683 1.398916 0.699786 

0.13 0.00074 1.515061 0.757886 

0.14 0.000797 1.63114 0.815952 

0.15 0.000853 1.747153 0.873986 

0.16 0.00091 1.8631 0.931987 

0.17 0.000967 1.978981 0.989954 

0.18 0.001023 2.094796 1.047889 

0.19 0.00108 2.210545 1.105791 
 

 

Analisis Penerapan Desain Prototype 

 

Dari ke-8 simulasi dengan parameter peubah didapat hasil bahwa error terbesar berasal 

dari parameter sikap roll yang berasal dari sensor sikap IMU dengan rata-rata 

penyimpangan sebesar 35 meter. Selanjutnya error terbesar berturut-turut berasal dari 

parameter sikap pitch yang berasal dari sensor sikap IMU dengan rata-rata penyimpangan 

sebesar 33 meter, error posisi longitude yang berasal dari sensor posisi GPS dengan rata-

rata penyimpangan sebesar 21 meter, error posisi latitude yang berasal dari sensor posisi 

GPS dengan rata-rata penyimpangan sebesar 21 meter, sikap yaw yang berasal dari sensor 

sikap IMU dengan rata-rata penyimpangan sebesar 6.7 meter. Sementara error 

penyimpangan terkecil berasal dari error ketinggian terbang LSA, panjang focus dan 

panjang detektor. 

Dari hasil  ke-8 simulasi dengan parameter peubah dapat dinyatakan bahwa untuk 

mendesain sebuah sistem pencitra linescan pushbroom imager pada wahana LSA sangat 

penting untuk diperhatikan pemilihan sensor IMU dan GPS untuk meningkatkan ketelitian 

hasil pengukuran menggunakan teknik direct georeferencing. Nilai error roll,pitch,yaw dari 

sensor sikap IMU dan nilai posisi longitude,latitude dari sensor GPS harus ditekan 

sedemikian rupa untuk meningkatkan akurasi hasil pengukuran dengan teknik direct 

georeferencing. 

Selain itu pada simulasi ini dihasilkan nilai berupa koordinat output akhir latitude dan 

longitude untuk setiap piksel pada citra. Dalam hal ini disimulasikan sensor berada di 

ketinggian (altitude) 1500 meter, koordinat input berupa 

longitude,latitude,altitude,roll,pitch,yaw berturut-turut (106.859102,-

6.337270,1500,0,0,0). Maka output akhir yang dihasilkan adalah berupa koordinat latitude 
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dan longitude untuk setiap piksel pada citra adalah sebagai berikut seperti ditunjukkan pada 

Tabel 2 sebagai berikut: 

 

Input (1 baris/larik ):106.859102,-6.337270,1500,0,0,0 

Keterangan:Longitude,Latitude,Altitude,Roll,Pitch,Yaw 

 

Output (dengan sampelberjumlah 2048 piksel): 

 
Tabel 2. Koordinat Output hasil perhitungan menggunakan metode direct georeferencing  

 

No. 

Piksel 

Koordinat Output : 

Longitude,Latitude,Altitude,Roll,Pitch,Yaw 

0 106.86465236,-6.33728989072,0,0 

1 106.864646937,-6.33728989078,1,0 

2 106.864641514,-6.33728989083,2,0 

3 106.864636091,-6.33728989089,3,0 

4 106.864630668,-6.33728989095,4,0 

5 106.864625245,-6.337289891,5,0 

6 106.864619821,-6.33728989106,6,0 

7 106.864614398,-6.33728989112,7,0 

8 106.864608975,-6.33728989117,8,0 

9 106.864603552,-6.33728989123,9,0 

… … 

… … 

… … 

2039 106.853595025,-6.33728989117,2039,0 

2040 106.853589602,-6.33728989112,2040,0 

2041 106.853584179,-6.33728989106,2041,0 

2042 106.853578755,-6.337289891,2042,0 

2043 106.853573332,-6.33728989095,2043,0 

2044 106.853567909,-6.33728989089,2044,0 

2045 106.853562486,-6.33728989083,2045,0 

2046 106.853557063,-6.33728989078,2046,0 

2047 106.85355164,-6.33728989072,2047,0 

Keterangan: Longitude,Latitude,Row(nomor piksel dalam 1 line),Column(nomorline) 

 

Dari koordinat output yang dihasilkan terlihat bahwa sebanyak 2048 piksel dalam 1 

baris sensor telah memiliki koordinat geodetik longitude danlatitude.Hal ini terbentuk 

karena piksel detektor yang membentuk sebuah garis lurus (an array), maka gambar yang 

akan diberikan hanyalah berupa satu elemen garis gambar saja yang lebarnya sangat kecil 

ataubisa dianggap sebagai gambar 1 dimensi. jika sensor diinginkan untuk memperoleh 

citra 2 dimensi, maka hal yang sama juga dapat disimulasikan untuk memperoleh nilai 

koordinat geodetik longitude danlatitudepada baris/line ke-2, ke-3 ... dst jika sensor kamera 

pushbroom imager digeser secara teratur pada tiap kali kamera mengambil gambar sesuai 

dengan ukuran lebar dari masing-masing garis gambar hingga bisa dibangun dan diperoleh 

data citra 2 dimensi.Hal ini menunjukkan bahwa simulasi direct georeferencingyang 

dilakukan telah mampu menghasilkan data citra yang georeferenced atau 

tertranformasidari koordinat geografis geosentrik pada wahana sensor ke dalam bentuk 

koordinat geografis lintang bujur geodetik pada permukaan bumi. Seluruh tahapan 

dilakukan hingga memperoleh koordinat geodetik longitude danlatitude (bujur, lintang) 
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citra pada permukaan bumi dengan menjadikan  direct georeferencing bisa sebagai sebuah 

tahap awal untuk menghasilkan data atau citra yang terkoreksi secara geometrik sistematik 

dan terkode kepada sebuah peta (geocoded image). 

 

8. Kesimpulan dan rencana tindak lanjut (rekomendasi) 

Telah dilakukan simulasi program direct georeferencing untuk menghasilkan data citra 

penginderaan jauh yang terkoreksi secara geometrik (georeferenced) dan terproyeksi pada 

permukaan bumi berdasarkan kaidah pemetaan (geocoded).  Secara umum proses direct 

georeferencing merupakan proses memproyeksikan setiap titik sensor (piksel) pada 

permukaan bumi dengan prinsip interseksi. Namun untuk menggunakan interseksi, posisi 

sensor dan permukaan bumi harus berada pada suatu sistem koordinat yang sama. Maka 

operasi sensor terhadap sikap (roll,pitch,yaw) dilakukan pada sistem koordinat wahana 

(SKW) sedangkan operasi interseksi dilakukan pada sistem koordinat bumi (SKB). Dalam 

hal ini parameter input sensor dimasukan adalah jumlah piksel linescan, panjang fokus lensa 

(focal length), image length dan panjang baris sensor. Sedangkan parameter WGS-84 yang 

dimasukan adalah radius ekuator, radius kutub bumi dan eccentricity (e2). Output akhir yang 

dihasilkan adalah berupa koordinat geodetiklatitude dan longitude untuk setiap piksel pada 

data citra. Hasil simulasi direct georefencing yang dilakukan telah mampu menghasilkan 

data citra yang georeferenced atau tertranformasidari koordinat geografis geosentrik pada 

wahana sensor ke dalam bentuk koordinat geografis lintang bujur geodetik pada permukaan 

bumi. Proses inimerupakan sebuah tahap awal yang bermanfaat untuk menghasilkan data 

atau citra yang terkoreksi secara geometrik sistematik dan terkode kepada sebuah peta 

(geocoded image). Selain itu hal yang sangat penting untuk diperhatikan adalah seberapa 

besar parameter peubah dari sensor GPS dan IMU mampu mempengaruhi hasil pengukuran 

dengan metode direct georeferencing. Sehingga untuk mendesain sebuah sistem pencitra 

linescan pushbroom imager pada wahana LSA sangat penting untuk diperhatikan pemilihan 

sensor IMU (error roll, pitch, yaw) dan GPS (longitude, latitude) harus ditekan sedemikian 

rupa agar ketelitian hasil pengukuran menggunakan teknik direct georeferencing dapat 

ditingkatkan. 
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