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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Cagar budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan baik berupa 

benda cagar budaya yang ada 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 terdapat dalam 

Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2010  pasal  1. Candi 

termasuk salah satu cagar budaya yang dilindungi sehingga perlu dikaji tentang 

keruangannya dari candi tersebut.  

Kabupaten Sleman merupakan daerah yang dikenal memiliki banyak  candi. 

Candi yang ada di dearah tersebut terdapat dua macam corak yaitu bercorak Hindu 

dan bercorak Budha. Candi yang ada di Kabupaten Sleman didominasi oleh  candi 

bercorak Hindu seperti pada Candi Prambanan , Candi Sambisari, Candi Barong 

dan Candi Ijo . Setiap candi memiliki kekhasan sejarah atau cerita dalam 

bangunannya ataupun kekhasan dari letak candi tersebut berada. Letak atau lokasi 

merupakan unsur paling esensial dalam keruangan muka bumi. Oleh karena itu 

kajian keruangan candi dilakukan pada Candi Sambisari, Candi Barong dan Candi 

Ijo yang memiliki perbedaan keruangan pada relief, jarak, aksesibilitas, jalan dan 

detail dari bangunan candi seperti tata letak bangunan candi terbagi menurut letak 

candi induk dan candi perwara ( candi yang lebih kecil daripada candi induk) serta 

bangunan yang digunakan oleh wisatawan maupun warga setempat seperti tempat 

parkir.  

 Candi Sambisari merupakan salah satu candi yang terletak di Kecamatan 

Kalasan Kabupaten Sleman. Candi Sambisari berada pada ketinggian 154mdpal 

namun posisi candi tersebut berada di permukaan tanah . Candi tersebut memiliki 

relief yang datar. Kecamatan Kalasan beriklim seperti layaknya daerah dataran 
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rendah di daerah tropis dan memiliki aksesibilitas yang cukup baik karena dekat 

dengan jalan provinsi.  Letak Candi Barong dan Candi Ijo juga berada di Kabupaten 

Sleman tepatnya pada Kecamatan Prambanan.  Candi Ijo terletak di Dukuh 

Groyokan, Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, 

Yogyakarta denganketinggian 410 mdpal. Candi ini berada lereng barat sebuah 

bukit yang jauh dari keramaian di kawasan barat Yogyakarta, di selatan Candi Ratu 

Baka. Candi Ijo memiliki pesona yang menarik karena lokasinya didaerah 

perbukitan. Candi Barong terletak di perbukitan Batur Agung, tepatnya berada di 

Dusun Candi Sari, Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman. 

Oleh karena itu kedua candi tersebut memiliki relief yang berbukit. Perbedaan 

unsur keruangan yang ada pada tiap candi memiliki dampak pada jumlah wisatawan 

yang mengunjungi ketiga candi tersebut. Jumlah wisatawan yang mengunjungi 

Candi Sambisari, Candi Barong dan Candi Ijo Tahun 2014-2016 dapat dilihat pada 

Tabel 1.1 

Tabel 1.1 Data pengunjung Candi Sambisari, Candi Barong dan Candi Ijo 

Tahun    2014-2016 

Sumber : Data Pengunjung Situs/Cagar Budaya Tahun 2014-2016 

Data pengunjung candi menunjukkan perbedaan yang mencolok dari tahun 

2014-2016. Candi Sambisari dan Candi Barong memiliki jumlah wisatawan yang 

fluktuatif. Jumlah wisatawan Candi Ijo dari tahun 2014-2016 selalu mengalami 

kenaikan. Perbedaan jumlah wisata tersebut dipengaruhi oleh minat wisatawan 

untuk mengunjungi objek wisata pada tahun- tahun tersebut. Upaya dari 

kelompok sadar pariwisata membuat perjalanan dari Wisata Tebing Breksi- Candi 

Ijo – Candi Barong menggunakan kendaraan Jeep pada beberapa waktu terakhir 

Nama Candi 2014 2015 2016 

Candi Sambisari 62813 48126 60700 

Candi Barong 17293 24604 15959 

Candi Ijo 41822 133283 162827 

https://gudeg.net/id/directory/12/67/Candi-Prambanan-Yogyakarta.html
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juga dapat digunakan untuk menarik wisatawan untuk mengunjungi objek wisata 

tersebut. 

Candi merupakan cagar budaya yang bernilai penting sehingga perlu 

dilakukan pendokumentasian karena menjadi aset budaya bagi suatu daerah. 

Pendokumentasian dapat dilakukan  dengan menggunakan arsip foto, arsip 

peninggalan benda-benda bersejarah dan dapat dilakukan pemodelan 3D foto 

udara.Pemanfatan pemodelan 3D foto udara tidak hanya menghasilkan informasi 

arkelogi candi namun juga dapat digunakan untuk memberikan informasi 

keruangan candi maupun informasi arkeologi  berupa arsitektural candi yang di 

dalamnya dapat diperoleh informasi mengenai struktur candi (atap, tubuh, dan 

kaki candi), lokasi, relief, ornamen, pintu, jendela, dan sebagainya. Informasi 

keruangan yang dapat digambarkan dengan pemodelan 3D foto udara dapat 

digunakan untuk menganalisis relief, lokasi, jarak, aksesibilitas, tata letak 

bangunan candi dan fasilitas sekunder dan fasilitas kondisional pada objek candi 

tersebut. Hal tersebut dapat dilakukan karena kawasan utama candi dan sekitar 

candi dapat diketahui dari hasil pemotretan udara sehingga memudahkan dalam 

analisis pada tiap faktor.  

Berbagai perangkat lunak dapat digunakan untuk pengolahan data DEM 

sehingga dapat digunakan untuk pembuatan data 3D dari kenampakan permukaan 

bumi. Pengolahan data DEM dapat digunakan untuk menghasilkan Digital Terrain 

Model (DTM) dan Digital Surface Model (DSM). Pengolahan data DTM 

menghasilkan kenampakan 3D di permukaan tanah dari hasil pemotretan suatu 

wilayah sedangkan DSM menggambarkan kenampakan 3D dari penutup lahan yang 

ada seperti bangunan ataupun vegetasi yang mengisi lingkungan sekitaran candi. 

Berdasarkan uraian tersebut penulis mengangkat judul “ Pengaruh Keruangan 

Terhadap Daya Tarik Wisata Candi Sambisari, Candi Barong dan Candi Ijo 

Dengan Pemodelan 3D Foto Udara Di Wilayah Kabupaten Sleman” 
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1.2 Perumusan Masalah 

2. Bagaimana visualisasi kenampakan lokasi dan situasi 3D objek wisata 

Candi Sambisari, Candi Barong dan Candi Ijo di Wilayah Kabupaten 

Sleman. 

3. Bagaimana karakteristik detail keruangan Candi Sambisari, Candi Barong 

dan Candi Ijo di Wilayah Kabupaten Sleman. 

4. Bagaiamana keterkaitan antara karakteristik masing-masing candi terhadap 

pesona daya tarik pengunjung di Candi Sambisari, Candi Barong dan 

Candi Ijo 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Membuat model kenampakan lokasi dan situasi 3D objek wisata Candi 

Sambisari, Candi Barong dan Candi Ijo di Wilayah Kabupaten Sleman. 

2. Mengetahui karakteristik detail keruangan  Candi Sambisari, Candi 

Barong dan Candi Ijo di Wilayah Kabupaten Sleman. 

3. Menganalisis keterkaitan antara karakteristik masing-masing candi 

terhadap pesona daya tarik pengunjung di Candi Sambisari, Candi Barong 

dan Candi Ijo 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk 

mengetahui pengaruh  keruangan candi sehingga dapat digunakan untuk  

penataan ruang kawasan cagar budaya.  

2. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk berbagai penelitian 

selanjutnya dengan memanfaatkan foto digital yang diolah menjadi data 

3D  sehingga dapat memudahkan perolehan data DEM. 



 

 5 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya1 

1.5.1 Telaah Pustaka 

1.5.1.1 Pendekatan Geografi 

Menurut Bintarto dan Surastopo Hadisumarno (1979: 12-24) dalam 

(Heru,2012 ) ada tiga pendekatan dalam geografi yaitu:  

a. Pendekatan keruangan (Spasial Approach) 

Pendekatan ini menekankan pada perbedaan lokasi mengenai sifat-sifat 

penting. Analisa keruangan ini harus memperhatikan pada penyebaran 

penggunaan ruang yang ada,dan penyediaan ruang yang akan digunakan 

dalam berbagai kegunaan yang telah direncanakan.  

b. Pendekatan kelingkungan (Ecological Aproach) 

Studi yang menekankan pada interaksi antara organisme hidup dengan 

lingkungan disebut ekologi. Manusia merupakan komponen dalam organisme 

hidup yang penting dalam proses interaksi.  

c. Pendekatan Komplek Wilayah (Regional Complex Aproach)  

Kombinasi antara analisa keruangan dan analisa ekologi disebut kompleks 

wilayah. Analisa wilayah- wilayah tertentu didekati atau dihampiri dengan 

pengertian areal differentiation,yaitu suatu anggapan bahwa interaksi antar 

wilayah akan berkembang karena pada hakekatnya suatu wilayah berbeda dengan 

wilayah lain,oleh karena terdapat permintaan dan penawaran antar wilayah 

tersebut. 

Perseberaan fenomena tertentu (analisa keruangan) dan interaksi antar 

variabel manusia dan lingkungannya untuk kemudian dipelajari kaitannya. 

Keterkaitan antar ruang tersebut membuat setiap wilayah memiliki karakteristik 

atau ciri tersendiri yang membedakan dengan wilayah yang lainnya. 

1.5.1.2 Geografi Parwisata 

Burton (1995), menguraikan bahwa geografi pariwisata menggunakan 

pendekatan secara holistic (integral) dengan melihat objek pariwisata sebagai 
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gejala- gejala spatial yang bersifat multidimensi. Suatu sistem atau tatanan (system 

spasial) dari kegiatan melakukan perjalanan wisata terdiri dari tiga unsur spasial, 

yaitu :  

1. Wilayah tempat tinggal wisatawan (region asal wisatawan) 

2. Tempat-tempat tujuan perjalanan (region tujuan wisata); dan  

3. Rute perjalanan yang ditempuh antara region asal wisatawan region tujuan 

wisata.  

Geografi pariwisata dapat diartikan sebagai pengetahuan yang mempelajari 

semua (tiga) unsur spasial sistem pariwisata pada semua skala spasialnya, baik pada 

skala wisata domestik dalam suatu desa atau kota sampai pada tingkat perjalanan 

antar negara dan benua. (Ludiro, 2001).  

Unsur spasial pertama yang dipelajari adalah tentang karakteristik ekonomi 

dan fisik region asal wisatawan dan motivasi wisatawannya sebagai faktor 

pendorong (push factor) melakukan perjalanan.  

Unsur spasial kedua, dipelajari tentang karakteristik alam (fisik) dan budaya 

region tujuan wisata sebagai faktor penarik (pull factor) yang membuat orang 

tertarik untuk mengunjungi tempat-tempat tertentu.  

Unsur ketiga, dipelajari tentang berbagai rute dan sistem transportasi yang 

memudahkan wisatawan meninggalkan rumahnya menuju ke tempat tujuan wisata.  

Pengertian yang lebih sederhana geografi pariwisata didefinisikan sebagai 

pengetahuan yang mempelajari gejala kepariwisataan di permukaan bumi yang 

dapat dikaitkan dengan ruang (spatial). (Ludiro, 2001 dalam Deviana, 2011).  

Menurut Heru Pramono (2012: 2) geografi pariwisata adalah studi terapan dari 

konsep-konsep, teori-teori, dan pendekatan-pendekatan geografi terhadap aspek-

aspek pariwisata pada wilayah permukaan bumi. Terdapat enam wilayah topik yang 

menyusun komponen geografi pariwisata yaitu:  

a. Pola keruangan penawaran (spatial patterns of supply). 

b. Pola keruangan permintaan (spatial patterns of demand).  

c. Geografi tempat-tempat wisata (the geography of resort). 
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d. Gerakan dan aliran wisatawan (tourist movement and flows).  

e. Dampak pariwisata (the impact of tourism). 

f. Model-model keruangan pariwisata (models of tourism space)  (Pearce 

dalam Heru Pramono, 2012).  

Geografi Pariwisata merupakan cabang dari ilmu geografi yang mempelajari 

aspek kegiatan kepariwisataan atau rekreasi dimana kegiatan tersebut tidak ada 

kaitannya dengan mencari keuntungan. Pemenuhan kebutuhan wisata atau 

bersenang-senang dengan mendatangi lokasi suatu tempat yang menarik dan 

memiliki keterjangkauan yang bagus yang sekaligus untuk mengenal ciri khas dari 

lokasi wisata itu. Selain itu aspek geografi mempengaruhi keunikan suatu wilayah 

sehingga terdapat ciri khas dari suatu daerah untuk dijadikan destinasi wisata.  

1.5.1.3 Ruang 

 Menurut Blaut; di dalam human geography kini dibedakan adanya tiga jenis 

ruang: ruang mutlak ( absolut ), ruang nisbi ( relative ) dan ruang relasional   ( 

relational).  Hartshorne (dalam bukunya The Nature of Geography,1939) 

menyimpulkan lebih sebagai Khorologi (telaah tentang diferensiasi areal 

dipermukaan bumi) daripada sekedar ilmu tentang persebaran, juga bahwa studi 

terhadap teori lokasi membutuhkan lebih latihan dalam ilmu ekonomi daripada 

geografi, tidaklah berarti kurangnya fungsi fundamental dari konsep ruang dalam 

tesisnya. 

 Ruang adalah suatu kata filsafat yang treacheous yakni menipu sehingga 

jelas tidaklah merupakan suatu konsep yang seragam. Blaut membedakan adanya 

tiga jenis konsep ruang: 1) yang absolut, di situ ruang mewujudkan suatu hal 

(keberadaan) yang pada dirinya bersifat khas, fisis dan benar-benar empiris, 2) yang 

nisbi (relatif), di situ ruang sekedar mewujudkan suatu relasi antara peristiwa-

peristiwa dan aspek-aspek dari peristiwanya, sehingga terikat oleh waktu dan 

proses. Tujuan dari pembedaan tadi adalah karena geografi itu bertugas menyusun 

generalisasi sehingga harus mampu mereplik (meniru) kasus-kasus dan karenanya 

harus memakai konsep yang relatif atau nisbi tadi. Lalu ruang jenis ke-3) yang 
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relasional, di sini ruang berisi dan mencerminkan dirinya sendiri berupa 

hubungannya dengan obyek-obyek lain. Karena itu maka pada hakekatnya analisis 

spatial itu menjadi analisis sosial dan sebaliknya analisis sosial menjadi analisis 

spatial. Catatan tambahan dalam membahas ruangan sebagai berikut: Blaut 

menunjukkan bahwa pembedaan antara struktur keruangan dan proses keruangan 

sebenarnya bernalarkan  filsafat Kant dan itu tergantung dari konsep ruang yang 

absolut, di mana di dalam realitas struktur dan proses itu memang tidak terpisahkan; 

struktur-struktur dari dunia nyata memuat proses-proses yang berlangsungnya 

lama. Ungkapan ini merupakan rintangan yang penting bagi mereka yang 

menangani ruang dalam geografi melulu dalam peristilahan morfologis. 

 Padahal geografi tidak boleh dikurangi sehingga menjadi geometri (ilmu 

ukur). Harris dan Sock (1971) menjelaskan bahwa manfaat geometri dan lokasi 

bukanlah suatu prinsip melainkan fakta. Bagi ilmu-ilmu alamiah, termasuk geografi 

fisis yang menelaah proses-proses, di situ geometri dari ruang ini untuk 

menerangkan perilaku manusia belumlah jelas semuanya. Sekarang ini justru 

kemajuan metode menganalisis ruang mulai dilepaskan dari  model-model 

organissualisasi  keruangan. 

 Menurut Harvey (1973) masalahh konseptualisasi ruang akan dipecahkan 

sendiri melalui praktek manusia yang bertalian dengan itu. Dengan kata-kata lain: 

Tidak ada jawaban filsafat untuk pertanyaan-pertanyaan itu .  ( Daldjoeni, 2014) 

Keruangan merupakan suatu studi yang mempelajari aspek keruangan yang 

ditinjau dari konsep ruang absolut, nisbi dan relasional. Aspek keruangan tersebut 

secara nyata  menunjukkan suatu keruangan yang memiliki ciri-ciri keseragaman 

internal yang membedakan antara ruang satu dengan ruang lainnya 

1.5.1.4 Pendekatan Keruangan 

Keruangan merupakan satu dari tiga pendekatan utama dalam ilmu geografi, 

yaitu (1) pendekatan keruangan (spatial approach), (2) pendekatan ekologis 

(ecological approach), dan (3) pendekatan kompleks wilayah (regional complex 

approach). Pendekatan keruangan menurut Yunus dapat didefinisikan sebagai suatu 
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metode yang menggunakan variabel ruang dalam setiap analisisnya untuk 

memahami gejala tertentu agar mempunyai pengetahuan yang lebih mendalam 

melalui media ruang. 

Ruang dapat diartikan sebagai bagian tertentu dari permukaan bumi yang 

bisa mengakomodasikan berbagai aktivitas manusia dalam rangka memenuhi 

berbagai kebutuhannya (Yunus, 2010). Ruang dapat dibedakan atas ruang absolut 

dan relatif. Ruang absolut merupakan ruang yang bersifat riil, kasat mata, dan dapat 

diamati, baik secara langsung maupun tidak langsung di permukaan bumi, seperti: 

wilayah permukiman, wilayah pertanian, wilayah banjir, dll. Sedangkan ruang 

relatif merupakan konsep yang diciptakan oleh manusia dan bersifat perseptual, 

serta tidak kasat mata, seperti: ruang ideologis, ruang ekonomi, ruang budaya, ruang 

publik, ruang personal, dll.  

Yunus menyebutkan bahwa paling tidak terdapat sembilan tema analisis 

dalam pendekatan keruangan, yaitu: (1) analisis pola keruangan, (2) analisis 

struktur keruangan, (3) analisis proses keruangan, (4) analisis interaksi keruangan, 

(5) analisis organisasi/sistem keruangan, (6) analisis asosiasi keruangan, (7) analisis 

komparasi keruangan, (8) analisis kecenderungan keruangan, serta (9) analisis 

sinergi keruangan. Menurut Yunus dalam menggunakan pendekatan keruangan 

dapat mendasarkan analisis pada satu atau lebih tema-tema tersebut.  

1.5.1.5 Daya Tarik Wisata  

Daya tarik wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran 

wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata (Suwantoro, 2004). Menurut Sudarto 

(dalam Siswanto, 2006) daya tarik suatu objek wisata didasarkan pada :  

1. Adanya sumberdaya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, nyaman 

dan bersih 

2. Adanya aksesibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya;  

3. Adanya ciri khusus/spesifik yang bersifat langka 
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4. Adanya sarana/prasarana penunjang untuk melayani para wisatawan yang 

hadir 

5. Objek wisata alam mempunyai daya tarik tinggi karena keindahan alam   

pegunungan, sungai, pantai, pasir dan hutan  

6. Objek wisata budaya mempunyai daya tarik tinggi karena memiliki nilai 

khusus dalam bentuk atraksi kesenian, upacara-upacara adat, nilai luhur 

yang terkandung dalam suatu objek buah karya manusia pada masa lampau.  

Daya tarik wisata merupakan penggerak utama atau fokus dari orientasi 

masyarakat untuk mengujungi suatu destinasi wisata.  

1.5.1.6 Foto Udara 

Foto udara adalah suatu rekaman detail permukaan bumi yang dipengaruhi 

oleh panjang fokus lensa kamera, ketinggian terbang pesawat, waktu pemotretan, 

jenis film dan filter yang dipakai saat pemotretan. Foto udara dapat 

juga didefinisikan sebagai gabungan dari gambar / citra foto yang dibuat untuk 

mengenal unsur-unsur dalam penafsiran/interpretasi. Foto udara pada dasarnya 

merupakan foto perspektif yang secara geometri berhubungan dengan jenis kamera 

yang dipakai dalam pemotretan ( Noor, 2012). 

Foto udara format kecil merupakan salah satu tipe data pengideraan jauh 

untuk mendapatkan informasi suatu objek. Informasi tersebut dapat diperoleh tanpa 

pengukuran langsung di lapangan. Kamera digital dan  film dapat digunakan pada 

panjang gelombang termasuk ultraviolet, cahaya tampak, dan inframeh. 

Representasi panjang gelombang dapat dilihat pada Gambar 1.1. 
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Gambar 1.1 Panjang Gelombang Spektral 

(Sumber : Abber, et al, 2010) 

Foto udara dapat dilakukan pemotretan dari tiga sudut pandang permukaan 

bumi. Sudut pandang dipengaruhi oleh kemiringan kamera atau sudut depresi. 

Sudut depresi dibagi menjadi tiga yaitu : 

 Pandangan oblig tinggi yaitu sudut pandang horizon tampak dan 

sudut depresi >20° 

 Pandangan oblig rendah yaitu sudut pandang horizon tidak tampak 

dan sudut depresi 20°-87° 

 Pandangan Vertikal yaitu sudut pandang lurus kebawah sering 

disebut nadir dan memiliki sudut depresi 87°-90° ( Aber, et al, 

2010)  

Penggunaan foto udara dengan berbagai sudut pandang digunakan untuk 

mendapatkan berbagai gambaran keruangan dari lokasi dari suatu destinasi wisata 

yang akan dikaji. Foto udara vertikal dan oblig rendah memberikan gambaran yang 

mempunyai sudut pandang hampir tegak lurus sehingga memberikan gambaran 

ringkas namun menyeluruh (synoptic overview) mengenai fenomena spasial 

permukaan bumi. Pandangan oblig rendah hingga oblig tinggi dimanfaatkan untuk 

pembuatan model bangunan sehingga menghasilkan gambaran 3D yang dapat 

dilihat dari sumbu x,y dan z.  
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1.5.1.7 Fotogrametri 

Fotogrametri sering dibedakan atas beberapa kategori berdasarkan foto 

udara atau sistem penginderaan jauh yang digunakan, atau berdasarkan cara 

penggunaanya. Fotogrametri yang menggunakan foto yang dibuat dari salah satu 

titik dimuka bumi, pada umumnya disebut fotogrametri terestrial (terestrial 

photogrammetry, ground photogrammetry)  bila yang digunakan foto udara, 

fotogrametrinya disebut fotogrametri udara (Aerial Photogrammetry). 

Fotogrametri citra radar disebut radargrametri. Cara lainnya meliputi penggunaan 

foto sinar-x, dan fotogrametrinya disebut fotogrametri sinar-x (x-ray 

photogrammetry) (Thompson dalam Sutanto, 1983). 

Istilah Close Range Photogrametry atau Fotogrametri Jarak dekat 

diperkenalkan sebagai suatu teknik fotogrametri dengan jarak antara camera dengan 

objek kurang dari 100 m ( Cooper & Robson, 1996). Terminology Close Range 

Photogrametry atau Fotogrametri Jarak dekat muncul pada saat teknik ini 

digunakan untuk objek dengan jarak kurang dari 100 meter dari posisi kamera. 

Teknik Close Range Photogrametry pengukuran terhadap suatu objek biasanya 

dilakukan terhadap hasil perekaman dari beberapa alat sensor. Kamera dan prosedur 

analisis fotogrametri terestris ini dimulai pada akhir abad ke 19 oleh seorang 

kolonel perancis, Laussedat ( Atkinson, 1980 ). Kemajuan teknologi kamera dan 

komputasi digital meningkatkan efektifitas waktu dan tingkat akurasi dari system 

fotogrametri yang sudah ada. (Leitch, 2002).Penggambaran kodisi kolinier sensor 

kamera dapat dilihat pada Gambar 1.2. 
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Gambar 1.2 Kondisi Kolinier 

(Sumber : Atkinson, 1996 dan Suwardi, 2007) 

Menurut Soeta’at, 2011 dalam Hendy, 2014 Persamaan kolinier adalah inti 

dari fotogrametri jarak dekat, sehingga mendasari perhitungan bundle adjustment. 

Koordinat obyek di dapat dari persamaan kolinier dari yang berasal dari koordinat 

foto. Persamaan kolinier sebagai berikut, (  
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Keterangan : 

X , Y , Z   : Sistem koordinat obyek (model) 

x , y  : Sistem koordinat foto (piksel) 

f   : Panjang fokus kamera 

λ    : Skala foto 

Xo , Yo , Zo : Koordinat saat pemotretan 

R   : Matriks rotasi 3D 
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1.5.1.8 City Engine 

City Engine adalah perangkat lunak untuk memodelkan secara 3D yang 

semula diciptakan oleh Swiss Federal Institute Of Technology in Zurich pada tahun 

2011. Setelah beberapa peningakatan dan kewenangan , perangkat lunak tersebut 

menjadi produk ESRI yang  mempromosikan realita yang mengkombinasikan City 

Engine dengan data SIG. City Engine dapat diaplikasikan untuk perencaan kota , 

jaringan tranportasi rel, jaringan listrik, pipa, konstruksi dan kegunaan pada bidang 

lainnya. ( Ai Sheng, 2014)  

Pemanfaatan perangkat lunak city engine ini dapat digunakan untuk 

merepresentasikan model 3d dari bangunan objek wisata dengan kombinasi dengan 

hasil olahan peta kawasan destinasi wisata. Teknik pengambilan data dengan cara 

pemotretan terestrial dan pemotretan udara condong dan tegak. Pemotretan udara 

dilakukan dengan menggunakan UAV (Unmanned Aerial Vehicle) yaitu jenis 

pesawat  tanpa awak. 
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1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Fajar Lukman , 2015 dalam penelitiannya terkait pemodelan 3D candi 

yaitu dengan judul “Pemetaan Kawasan Cagar Budaya Situs Candi Sambi Sari 

Menggunakan Metode Kite Aerial Photography”. Penelitian ini membangun sistem 

dan standar operasional Kite aerial photography (KAP) mulai dari pra akuisisi data 

, tahap akuisisi , data dan tahap pasca akuisisi untuk mendapatkan data spasial  

seerta mengkaji hasil data spasial perekaman Kite aerial photography (KAP) di 

kawasan cagar budaya Candi Sambisari. Metode yang digunakan adalah metode 

Kite Aerial Photography untuk mendapatkan gambaran citra ortofoto dan DSM 

kawasan Candi Sambisari. Penelitian tersebut dilakukan oleh Fajar Lukman pada 

tahun 2015.  

Arnellya Fitri, 2017 dalam penelitiannya terkait pemodelan 3D candi yaitu 

dengan judul “Visualisasi 3D Kawasan Cagar Budaya Menggunakan CityEngine 

dengan Wahana Quadkopter”. Penelitian ini menggunakan swahan Quadkopter 

untuk  pengolahan mulai dari pra akuisisi data , tahap akuisisi , data dan tahap pasca 

akuisisi untuk mendapatkan data spasial  berupa ortofo dan model bangunan di 

kawasan cagar budaya Candi Ijo . Penelitian tersebut dilakukan oleh Arnellya pada 

tahun 2017.  

Perbedaan penelitian sebelumnya tersebut dengan penelitian yang akan 

dilakukan yaitu dengan memodelkan kawasan dan objek yang memiliki perbedaan 

keruangan sehingga dapat dilakukan analisis wisata dari hasil pemodelan kawasan 

candi dengan mempertimbangkan unsur keruangan pada relief, jarak, aksesibilitas, 

jalan dan detail dari bangunan candi seperti tata letak bangunan candi terbagi 

menurut letak candi induk dan candi perwara ( candi yang lebih kecil daripada candi 

induk) serta bangunan yang digunakan oleh wisatawan maupun warga setempat 

seperti toilet umum dan tempat parkir.  Tabel penelitian sebelumya dapat dilihat 

pada Tabel 1.2. 
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Tabel 1.2 Penelitian Sebelumnya 

 

Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

Fajar Lukman 

Rahmadhani 

Pemetaan 

Kawasan Cagar 

Budaya Situs 

Candi Sambi Sari 

Menggunakan 

Metode Kite 

Aerial 

Photography 

1. Membangun sistem Kite Aerial 

Photography (KAP) mulai dari 

tahap pra akuisisi data , tahap 

akuisisi data dan tahap pasca 

akuisisi data sebagai sarana 

perolehan data sapasial kawasan 

cagar budaya situs Candi Sambisari 

2. Mengkaji hasil data spasial hasil 

perekaman Kite Aerial 

Photography (KAP) di kawasan 

cagar budaya Candi Sambisari 

Mengkaji data 

spasial 

menggunakan KAP 

untuk kawasan 

candi 

- Ortofoto Kawasan Candi 

Sambisari 

- DSM Kawasan Sambisari 
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Arnellya Fitri Visualisasi 3D 

Kawasan Cagar 

Budaya 

Menggunakan 

CityEngine 

dengan Wahana 

Quadkopter 

1. Memetakan kawasan cagar budaya 

dengan memanfaatkan data spasial 

foto udara 

2. Menyajikan informasi arkeologi 

dengan memanfaatkan data spasial 

fotografi udara 

3.  Visualisasi 3D   menggunakan 

CityEngine dengan menggunakan 

data foto udara 

Penurunan aspek 

general menjadi 

aspek detail 

untuk 

mendapatkan 

informasi 

arkeologi candi 

dengan 

menggunakan 

data foto udara 

dengan metode 

block adjustment 

- Ortofoto Kawasan Candi 

Ijo 

- DSM Kawasan Candi Ijo 

- Tampilan ortofoto dan 

model Candi Ijo 

 

Artha Uli 

Simatupang 

Pengaruh 

Keruangan 

Terhadap Daya 

Tarik Wisata 

Candi Sambisari, 

Candi Barong dan 

Candi Ijo Dengan 

Pemodelan 3D 

Foto Udara 

1. Membuat model kenampakan 3D 

objek wisata Candi Sambisari, 

Candi Barong dan Candi Ijo di 

Wilayah Kabupaten Sleman. 

2. Mengetahui karakteristik detail 

keruangan Candi Sambisari, Candi 

Barong dan Candi Ijo di Wilayah 

Kabupaten Sleman. 

3. Menganalisis keterkaitan antara 

karakteristik masing-masing candi 

terhadap daya tarik pengunjung di 

Candi Sambisari, Candi Barong dan 

Candi Ijo 

Mengkaji 

pemodelan 3D 

Foto Udara 

sebagai metode 

analisis deksriptif 

untuk  

mendapatkan 

keterkaitan 

keraungan candi 

dengan daya tarik 

wisata. 

- Ortofoto Kawasan  dan 

DSM Candi Sambisari, 

Candi Barong dan Candi 

Ijo 

- Tampilan ortofoto dan 

DSM sertta model Candi 

Sambisari, Candi Barong 

dan Candi Ijo 

- Detail Karakteristik 

Keruangan Candi 

Sambisari, Candi Barong 

dan Candi Ijo 
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1.6 Kerangka Penelitian 

Wilayah adalah area yang mempunyai karakteristik kenampakan permukaan 

yang sama dan kenampakan ini sangat berbeda dengan kenampakan-kenampakan 

lain di daerah sekitarnya. Pemodelan 3D foto udara merupakan salah satu cara 

untuk mendapatkan gambaran wilayah yang dikaji secara menyeluruh karena dapat 

mengatur sudut pandang wilayah tersebut.  Salah satu kajian kewilayahan destinasi 

wisata candi . Detail keruangan yang dapat diekstraksi relief, lokasi, jarak, 

aksesibilitas, tata letak bangunan candi dan fasilitas sekunder berupa rumah makan, 

tok0 cinderamaa dan akomodasi sedangkan fasilitas kondisional adalah  parkir, 

fasilitas toilet dan tempat ibadah. Perbedaan karateristik keruangan candi dengan 

melakukan penilaian setiap  unsur dapat diamati dengan pemodelan 3D foto udara. 

Detail keruangan candid an  daya tarik wisata dapat dianalisis keterkaitannya. 

Diagram alir penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.3.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 Diagram Alir Kerangka Penelitian 

Pemodelan 3D foto udara  

Karakteristik keruangan candi 

 Relief 

 Lokasi 

 Jarak 

 Aksesibilitas 

 Tata letak bangunan candi 

 Fasilitas Sekunder ( Rumah makan, Toko Cinderamata, Akomodasi) 

 Fasilitas Kondisional (Parkir, Toilet, Tempat Ibadah) 

Keterkaitan detail keruangan terhadap daya tarik wisata  
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1.7 Batasan Operasional 

Orthofoto atau orthoimages 

Orthofoto atau orthoimages adalah foto yang memiliki gambaran obyek pada posisi 

ortografik yang benar (Wolf, 1981) 

CityEngine 

CityEngine adalah sebuah sebuah perangkat lunak desktop yang didesain, 

perencanaan, dan pemodelan lingkungan perkotaan dalam bentuk 3D. 

(www.esri.com) 

DSM 

DSM merupakan model elevasi yang menampilkan ketinggian benttuk permukaan 

penutup lahan. 

Foto Udara 

Foto udara adalah suatu rekaman detail permukaan bumi yang dipengaruhi oleh 

panjang fokus lensa kamera, ketinggian terbang pesawat, waktu pemotretan, jenis 

film dan filter yang dipakai saat pemotretan. 

Daya Tarik Wisata 

Daya tarik wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran 

wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata (Suwantoro, 2004). 

Karakteristik Detail 

Gambaran yang menunjukkan secara terperinci elemen-elemen dan unsur- unsur 

yang dikaji. Karakteristik relief, lokasi, jarak, aksesibilitas, tata letak bangunan 

candi dan fasilitas sekunder dan fasilitas kondisional . Fasilitas sekunder yaitu 

bangunan yang bukan merupakan daya tarik utama wisata, akan tetapi digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan utama wisatawan seperti makan, menginap dan 

membeli cinderamata. Fasilitas sekunder unsur yang diperlukan sebelum fasilitas 

primer dan sekunder dimanfaatkan wisatawan seperti sarana dan prasarana 

transportasi. terdiri atas:  rumah makan , toko cinderamata dan akomodasi dan 

http://www.esri.com)/
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fasilitas kondisional internal unsur yang diperlukan sebelum fasilitas primer dan 

sekunder dimanfaatkan wisatawan seperti sarana dan prasarana transportasi. terdiri 

atas: toilet umum, tempat ibadah dan tempat parkir yang serta aksesibilitas menuju 

daerah wisata. (Jansen dalam Burton, 1995). 
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