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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 

5.1 Kesimpulan 

Adapun beberapa hal yang dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah: 

1. Bentuk waveform pada Pass 077 (Pesisir Laut Provinsi Bengkulu) diketahui 

bahwa pada jarak 0-5 km dari daratan bentuk waveform berjenis peak 

waveform. Kemudian pada jarak 5-10 km dari daratan bentuk waveform 

yang ditemukan berjenis peak+noise waveform. Pada jarak 10-20 km dari 

daratan waveform berjenis brown echos, namun brown echos yang 

ditemukan belum sepenuhnya berhimpit dengan tracking gate satelit 

OSTM/Jason-2. Bentuk waveform pada Pass 153 (Pesisir Laut Provinsi 

Lampung) diketahui bahwa pada jarak 0-5 km dari daratan bentuk waveform 

berjenis peak+noise, selanjutnya pada 5-10 km dari daratan bentuk 

waveform berjenis brown+peaky, serupa dengan ditemukan pada jarak 5-10 

km pada Pass 077 dan jarak 10-20 km dari daratan, bentuk waveform 

berjenis brown echos namun belum sepenuhnya berhimpit dengan tracking 

gate Satelit OSTM/Jason-2. Secara umum dapat disimpulkan bahwa jarak 

0-20 km dari daratan di Pesisir Barat Sumatera Bagian Selatan, waveform 

ideal dengan tracking gate sesuai dengan yang telah ditentukan tidak 

ditemukan, sehingga diperlukan waveform retracking untuk meningkat 

keakuratan data SSH terutama di wilayah pesisir. 

2. Metode Threshold 10% Retracker merupakan metode waveform retracking 

yang paling optimal dalam meningkatkan akurasi nilai estimasi SSH 

terhadap Pass 077 dan Pass 153 yang melintasi Pesisir Barat Sumatera 

Bagian Selatan. Hal tersebut diketahui melalui perhitungan Improvement 

Retracking (IMP) yang menunjukan bahwa pada Pass 077  jarak 0-20 km 

dari daratan, metode Threshold 10% Retracker menjadi metode retracking 

dengan nilai persentase IMP tertinggi yaitu sebesar 65,2%. Kemudian pada 

Pass 153 metode Threshold 10% Retracker menjadi metode retracking 
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dengan nilai persentase IMP tertinggi yaitu sebesar 54,1%. Hasil persentase 

IMP yang optimal pada Threshold 10% Retracker disebabkan oleh bentuk 

waveform yang sesuai dengan metode waveform retracking yang digunakan 

dalam penelitian, estimasi leading edge position yang sesuai dengan 

tracking gate Satelit OSTM/Jason-2, serta kesesuaian profil estimasi SSH 

terhadap profil undulasi geoid EGM2008.   

3. Proses uji korelasi menggunakan SLA, pada Pass 077 nilai koefisien 

korelasi tertinggi diperoleh melalui OCOG Retracker sebesar 0,7 dan pada 

Pass 153 koefisien korelasi tertinggi diperoleh melalui Threshold 10% 

Retracker sebesar 0,29. Sementara menggunakan TWLE, pada Pass 077 

koefisien korelasi tertinggi diperoleh oleh OCOG Retracker sebesar 0,89 

dan Pass 153 diperoleh Threshold 30% Retracker sebesar 0,8. Proses 

validasi yang dilakukan terhadap SLA dan TWLE, secara umum dapat 

diketahui bahwa penggunaan TWLE mampu meningkatkan hubungan 

korelasi terhadap data pasut khususnya di wilayah pesisir. 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil peneltian ini, beberapa saran yang dapat diberikan untuk 

penelitian selanjutnya adalah: 

1. Penggunaan cycle pengamatan yang lebih banyak diperlukan untuk 

menentukan metode waveform retracking yang lebih optimal dikarenakan 

dalam setiap cycle pengamatan satelit altimetri jumlah waveform yang 

diperoleh berbeda-beda disebabkan oleh kemampuan sensor, kondisi 

footprint satelit dll. 

2. Diperlukan pengamatan descending pass untuk mengetahui perbedaan hasil 

waveform yang diperoleh antara ascending pass dan descending pass. Hal 

tersebut dikarenakan arah lintasan satelit altimetri yang mempengaruhi 

bentuk waveform yang dihasilkan. 

3. Penggunaan metode waveform retracking terbaru yang memperhatikan 

kondisi topografi dan karakteristik muka air laut diperlukan guna diperoleh 

peningkatan akurasi yang semakin optimal seperti Improved Threshold 

Retracker dan Adaptive Leading-Edge Subwaveform (ALES) Retracker. 
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4. Penggunaan satelit altimetri terbarukan seperti Satelit Cryosat-2, Satelit  

Saral/AltiKa, Satelit Jason-3 dan Satelit Sentinel 3 Series guna diketahui 

perbedaan kemampuan estimasi SSH yang diberikan oleh masing-masing 

satelit. 

5. Penggunaan  rumus Improvement Percentage (IMP) dengan menggunakan 

ocean retracker sebagai acuan perbaikan kemampuan. Hal tersebut untuk 

mengetahui perbedaan hasil yang diperoleh terhadap raw data yang 

digunakan sebagaimana yang digunakan dalam penelitian.  

6. Penggunaan variabel data SGDR Versi D yang lebih luas guna diperolehnya 

analisis data yang semakin spesifik terhadap variabel data satelit altimetri 

(SSH dan SLA) sehingga semakin mendeskripsikan hasil penelitian tersebut 

kepada pembaca.      

7. Diperlukan data pasut yang memiliki bacaan tinggi muka air laut hitungan 

menit guna diperolehnya kesesuain antara hasil dalam proses estimasi SSH 

melalui analisis waveform retracking terhadap hasil validasi menggunakan 

data pasut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


