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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Pengukuran Satelit Altimetri  

Satelit altimetri merupakan teknologi penginderaan jauh untuk 

pemantauan dinamika kelautan secara global seperti arus, MSL, SLA (Sea 

Level Anomaly), Sea Level Change, El Nino, dan berbagai kajian lainnya. 

Secara umum, satelit altimetri mempunyai tiga objektif ilmiah jangka 

panjang [3] yang dapat diterapkan yaitu:  

1. Mengamati sirkulasi lautan global  

2. Memantau volume dari lempengan es kutub  

3. Mengamati perubahan muka laut rata-rata (MSL) global.   

[4] dijelaskan bahwa konsep dari satelit altimetri sangat sederhana 

bahwa satelit digunakan sebagai platform pergerakkan sensor yang 

memancarkan pulsa gelombang mikro pada frekuensi radar ke permukaan 

bumi, dan menerima kembali sinyal yang dipantulkan dari permukaan 

bumi tersebut. Karena sifat pantul air yang baik maka satelit altimetri 

sangaat cocok untuk pengamatan lautan. Data pengamatan satelit altimetri 

berupa jarak dari satelit sampai ke permukaan laut sesaat dan tinggi satelit 

terhadap elipsoid.  

 

Gambar 2. 1 Sistem Pengukuran Satelit Altimetri 
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Ketinggian satelit dapat dinyatakan dengan perjalanan bolak-balik dari 

satelit ke permukaan bumi kemudian kembali lagi ke satelit sinyal radar. 

Perhitungan secara sederhana dapat dilihat pada rumus 1.1 [5]:  

 

               (2.1) 

keterangan:  

 R : jarak satelit terhadap permukaan bumi sesaat  

 C : cepat rambat gelombang elektromagnetik  

 Δt : waktu tempuh saat memancarkan dan menerima sinyal 

gelombang. 

Apabila tinggi satelit altimetri telah terdefinisi terhadap suatu bidang 

referensi tertentu, maka tinggi dari permukaan bumi terhadap suatu bidang 

referensi yang sama dapat ditentukan. Ketinggian ini disebut tinggi 

permukaan sesaat. Apabila pengamatan SSH memiliki perbedaan 

ketinggian dengan geoid sebesar Altitude (Alt) dan dianggap sistem 

referensi geosentris serta memasukkan koreksi-koreksi baik koreksi 

troposfer,Sea State Bias, koreksi efek tidal,dan koreksi lainnya maka dapat 

menghitung SSH dengan menggunakan persamaan berikut [6]:  

                    ∑   

 

  

 (2.2) 

keterangan:  

Altitude: jarak satelit terhadap elipsoid referensi  

Range : jarak satelit terhadap permukaan laut sesaat 

 Rj : koreksi dari berbagai macam komponen atmosfer dan bias dari 

atmospheric scattering 

2.2 Satelit Jason-2 

Jason-1 di luncurkan pada 20 Juni,2008. Jason-2 merupakan satelit 

lanjutan dari satelit Jason-1 yang meluncur pada Bulan Desember 2001 

dimana Jason-1 sendiri merupakan lanjutan misi dari Satelit 

Topex/Poseidon. Satelit Jason sendiri merupakan misi gabungan yang 
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dilaksanakan oleh National Aeronautics and Space 

Administration(NASA), French space agency Centre National d'Etudes 

Spatiales (CNES), National Oceanic and Atmospheric Administration 

(NOAA), dan The European Organisation for the Exploitation of 

Meteorological Satellites (EUMETSAT). Dalam pengukurannya Satelit 

altimetri Jason-2 menentukan jarak dari satelit ke permukaan bumi dengan 

mengukur waktu yang dibutuhkan oleh pulsa pada radar dari satelit ke 

permukaan bumi hingga kembali ke satelit. Gelombang radar yang ada 

pada Jason-2 ini memiliki informasi mengenai karakteristik dari muka laut 

itu sendiri ketika pulsa radar dipantulkan kembali ke satelit dari 

permukaan bumi [7]. Selain menggunakan gelombang radar dalam 

pengukurannya, Jason-2 ini memiliki beberapa karakterisitik yaitu seperti 

berikut: 

Tabel 2. 1 Spesifikasi Satelit Jason-2 

Karakteristik 

Ukuran 100 cm x 100 cm x 370 cm 

Panel Surya 2 Buah, 1,5 m x 0,8 m 

Power 620 watt 

Massa 550 kg 

Tinggi Referensi (Ekuatorial) 1339 km 

Periode satu lintasan orbit 9,9156 hari 

Jarak antar lintasan pada ekuator 315 km 

Kecepatan orbit 7,2 km/detik 

Jason-2 ini sendiri memiliki beberapa misi yaitu Misi Biasa atau yang 

biasa dikenal dengan Nominal Track atau misi geodetik atau Geodetic 

Mission (GM). 
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         Gambar 2. 2 Satelit Jason-2 
Misi geodetik dari satelit Jason-2 ini merupakan misi lanjutan setelah 

misi biasanya. Misi ini biasa dikenal dengan Long Repeat Orbit (LRO). 

LRO pada satelit Jason-2 ini dimulai pada tanggal 12 Juli 2017. Misi 

Geodetik yang dimiliki Jason-2 ini memiliki lintasan yang bergeser dengan 

lintasan yang biasa digunakan oleh seluruh satelit Jason maupun 

Topex/Poseidon sepanjang 27 km. Misi satelit ini pun memiliki cycle baru 

yang bernama sub cycle setiap 17 hari dimana setiap cycle akan bergeser 

sedikit dari posisi sebelumnya. Pergeseran pada setiap cycle yang cukup 

rapat ini menjadikan Geodetic Mission pada satelit tersebut merupakan 

misi yang cocok untuk memodelkan batimetri [8]. 

2.3 Sea Surface Height (SSH) 

Sea surface height (SSH). SSH adalah tinggi permukaan laut diatas 

bidang referensi, seperti ellipsoid atau marine geoid [9]. Marine geoid 

adalah bentuk dari permukaan laut ketika dalam keadaan tenang, artinya 

tidak ada gaya yang bekerja pada massa air laut. Besarnya kesalahan 

marine geoid dalam penentuan arus diatasi dengan pengukuran berulang 

satelit altimetri pada daerah yang sama.  

Secara umum pencarian nilai Sea Surface Height (SSH) dapat dirumuskan 

sebagai berikut:  

          –                  –                                    (2.3) 

Keterangan: 

SSH   : Sea Surface Height 

Alt   : Altitude 
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Corrected_Range : Nilai Jarak terkoreksi 

Tidal_effect  : Tide Effect pada Bumi 

Inv_barr_corr  : Koreksi Inverse Barometrik 

Dimana nilai dari Corrected Range didapatkan melalui persamaan berikut: 

                                                        

                                               (2.4) 

Keterangan: 

Corrected_Range  : Nilai jarak terkoreksi 

Range_ku   : Jarak 

Sea_State_Bias  : Sea State Bias 

iono_corr   : Koreksi ionosfer 

model_dry_tropo_corr : Koreksi dry troposfer 

model_wet_tropo_corr : Koreksi wet troposfer 

2.4 Residual Geoid Gradient 

Pada proses penentuan anomali gayaberat dengan satelit altimetri, 

perlunya didapatkan nilai Residual Geoid Gradient. Nilai geoid gradien ini 

berfungsi untuk reduksi track. Dimana pereduksian ini dilakukan dari data 

individual track ke reference track. Tingkat akurasi penentuan gradien ini 

dibandingkan dengan along track gradients yang di prediksi dengan model 

Mean Sea Surface (MSS) [10]. 

3.  

Gambar 2. 3 Hubungan Antara Batimetri, Anomali gayaberat dan perbedaan sudut yang 

sesuai pada dua wilayah di Brazil. Gambar a – c pada Hotspur seamount dan d – f  pada 

cekungan Santos. (di ekstraksi dari Garcia et al. 2012) 
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2.5 Anomali Gayaberat 

Anomali gayaberat adalah perbedaan antara gayaberat observasi 

dengan nilai yang diprediksi oleh model. Perbedaan medan gayaberat 

dapat disebabkan variasi rapat massa batuan dibawah permukaan, sehingga 

dalam observasi yang diselidiki adalah perbedaan medan gayaberat antar 

titik observasi. Pemodelan gayaberat dapat dilakukan dengan dua cara 

yaitu: dua dimensi, dengan pengamatan efek gayaberat pada satu arah, dan 

tiga dimensi, dengan pengamatan efek gayaberat pada bidang horizontal 

X-Y.  

Pemodelan gayaberat dilakukan dengan pendekatan bentuk-bentuk 

sederhana untuk mempermudah interpretasi data. Salah satu contoh bentuk 

yang dapat digunakan adalah silinder. Bentuk silinder memiliki kelebihan 

karena memiliki sudut tak berhingga, sehingga pendekatan lebih mudah 

dilakukan. Bentuk bentuk sederhana yang digunakan dapat lebih dari satu 

bentuk, sehingga dapat diinterpretasi dengan menampilkan kontur dan 

profilnya. Hasil pembacaan anomali gayaberat dapat dilakukan secara 

kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif dapat dilakukan dengan 

membaca pola kontur anomali Bouguer. Sedangkan analisis kuantitatif 

dapat dilakukan dengan membuat penampang dua dimensi.  

Pada anomali gayaberat dibagi menjadi Long wavelength, dan Short 

wavelength yang merupakan residual. Kedua gelombang ini (N) 

memberikan model geoid yang realistis. Setiap komponen pada N ini 

dihitung berdasarkan anomali gayaberat yang sesuai ( g) dengan 

persamaan Stoke [11]. 

Pada prosesnya, setiap titik i pada grid, nilai long wavelength gravity 

glong(i) didapatkan dengan mengurangi short wavelength gravity gshort(i) 

dari gayaberat referensi (reference gravity) gref(i) dengan persamaan: 

                           (2.5) 

 

Dimana gref(i) adalah gayaberat dari EGM 2008 ke derajat 2160, 

gshort(i) dengan 2πG ρ(dref(i) – D), dengan G adalah konstanta gravitasi 

(6,672 x 10
-8

 cm
3
g

-1
s

2
),  ρ merupakan perbedaan densitas antara air laut 
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dan dasarnya (1,64 cm
3
g

-1
), D adalah nilai kedalaman paling dalam, dan 

dref(i) didapatkan dari kedalaman referensi dengan gaussian filtering 

dengan window width 10 km. 

Lalu setelah itu nilai anomali gelombang panjang, glong(i) dihilangkan 

dari gayaberat g(i) untuk mendapatkan nilai short wavelength gravity yang 

lebih akurat dengan persamaan berikut: 

                            (2.6) 

 

2.6 Batimetri 

Batimetri (dari bahasa Yunani: βαθσς, berarti "kedalaman", dan 

μετρον, berarti "ukuran") adalah ilmu yang mempelajari kedalaman di 

bawah air dan studi tentang tiga dimensi lantai samudra atau danau. 

Sebuah peta batimetri umumnya menampilkan relief lantai atau dataran 

dengan garis-garis kontur (contour lines) yang disebut kontur kedalaman 

(depth contours atau isobath), dan dapat memiliki informasi tambahan 

berupa informasi navigasi permukaan. 

Awalnya, batimetri mengacu kepada pengukuran kedalaman 

samudra. Teknik-teknik awal batimetri menggunakan tali berat terukur 

atau kabel yang diturunkan dari sisi kapal. Keterbatasan utama teknik ini 

adalah hanya dapat melakukan satu pengukuran dalam satu waktu 

sehingga dianggap tidak efisien. Teknik tersebut juga menjadi subjek 

terhadap pergerakan kapal dan arus. batimetri sangat diperlukan untuk 

pengembangan pelabuhan untuk memperkirakan kedalaman laut sehingga 

memungkinkan kapal-kapal besar untuk bersandar. 

Pada mulanya, pengukuran batimetri dilakukan dengan 

menurunkan tali atau kabel hingga ke dasar laut dengan menggunakan 

kapal. Namun, teknik ini hanya mengukur titik kedalaman secara singular 

dalam satu waktu sehingga kurang efisien. Pada era modern, pengukuran 

batimetri bisa dilakukan dengan echosounding (sonar), yang dipasang di 

sisi dari suatu kapal kemudian gelombang dipancarkan. Waktu tempuh 

dari gelombang yang dipancarkan dari permukaan, kemudian dipantulkan 
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oleh dasar laut kemudian diterima kembali dipermukaan digunakan untuk 

mengalkulasi kedalaman dari laut yang diukur. 

Estimasi batimetri yang digunakan adalah dengan mengambil nilai – 

nilai yang ada pada anomali gayaberat yang ada pada persamaan 2.5 dan 

2.6 dimana setelah mendapatkan nilai gshort2(i), lalu dibagi dengan 

persamaan Bouger  2πG ρ untuk mendapatkan short wavelength depth 

dres(i) yang merepresentasikan variasi topografi dasar laut diatas nilai 

kedalaman yang paling dalam (D) secara mendetail. Lalu nilai akhir dari 

kedalaman d(i) bisa didapatkan dengan menjumlahkan nilai dres(i) dan D 

[12] dimana perbedaan grafik ketiganya dapat dilihat pada gambar 2.3. 

2.7 GEBCO 

GEBCO (General Bathymetric Chart of the Oceans) merupakan 

model topografi bawah laut yang disatukan dengan model topografi 

daratan yang ada di dunia. GEBCO yang digunakan merupakan GEBCO 1 

minute grid yang dirilis pada tahun 2008. GEBCO ini merupakan model 

dengan resolusi 1 arcminute.  

2.8 EGM 2008 

Earth Gravitational Model 2008 (EGM 2008), adalah sebuah model 

harmonik spheris dari potensial gravitasi bumi, yang dapat digunakan 

untuk menentukan undulasi geoid pada suatu posisi. EGM 2008 

merupakan salah satu solusi untuk mendapatkan data tinggi orthometrik 

dengan metoda pengukuran GPS Levelling.  Pengukuran GPS levelling ini 

diterapkan terutama pada lokasi yang jauh jangkauannya dari sebaran 

Jaring kontrol Vertikal. Untuk mengetahui tingkat akurasi nilai tinggi 

orthometrik yang didapatkan dengan menggunakan EGM 2008 ini, 

dilakukan pengukuran tinggi titik dengan menggunakan Metoda GPS 

Levelling dan sebagai perbandingan adalah hasil pengukuran levelling 

terestris dengan menggunakan alat Waterpass.  
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2.9 Least Square Collocation 

Least Square Collocation adalah metode perataan terkecil yang 

digunakan utuk menentukan sinyal dan komponen error [13] dimana pada 

umumnya terdapat pada rumus berikut: 

 Pada umumnya altimetri dan potensi anomali terbentuk dalam rumus: 

                (2.7) 

 

dimana Li adalah spesifikasi fungsional pada recovery gayaberat dan ei 

adalah noise. 

Anomali gayaberat Δg diprediksi dari residual anomali altimetri  

 

                           (2.8) 

 

Anomali gayaberat di prediksi dari residual slope geoid ε dengan 

                           (2.9) 

 

Estimasi dari posteriori kovariansi eror dari estimasi gayaberat adalah 

 

                                          (2.10) 

 

atau pada residual slope geoid 

 

                                          (2.11) 

 

dimana matriks kovariansi Chh, CΔgh, CΔgΔg, Cεε, CΔgε adalah matriks 

kovariansi dari tinggi-tinggi, gayaberat-tinggi, gayaberat-gayaberat, slope-

slope dan slope-gayaberat. Kovariansi matriks Dhh dan Dεε memiliki 

variansi noise dari masing-masing tinggi geoid dan slopes. 

2.10 Pembagian Zona Laut 

Zona Laut menurut beberapa ilmuwan dibagi menjadi 3 zona. Zona ini 

merupakan zona perairan dangkal, zona twilight, dan lautan dalam. Zona 

perairan dangkal merupakan zona yang dekat dengan daratan yaitu 
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wilayah laut yang dekat dengan tepi pantai. Pada wilayah perairan dangkal 

laut mendapatkan limpahan cahaya matahari yang berkecukupan. Zona ini 

juga merupakan zona dimana ikan-ikan berkumpul. Zona twilight 

merupakan zona dimana cahaya matahari dapat tembus tetapi tidak 

seberapa dibandingkan dengan zona sebelumnya. Karena hal tersebut 

kehidupan pada zona ini cukup sedikit. Zona laut dalam merupakan zona 

dimana kehidupan sangat sedikit diwilayah ini dan tidak adanya cahaya 

matahari sama sekali pada wilayah ini [14]. 

Sementara itu berdasarkan kedalamannya sendiri, zona laut dibagi 

menjadi beberapa zona [15], yaitu: 

2.10.1 Zona Litoral 

Lingkungan ini merupakan lingkungan yang terletak diantara 

pasang rendah dan batas tertinggi yang dicapai oleh gelombang. 

2.10.2 Zona Neritik 

Zona ini merupakan zona dengan kedalaman dari daerah pasang 

rendah hingga 200 meter dibawah permukaan laut. Zona ini 

berjarak beberapa ratus meter dari garis pantai. Zona ini memiliki 

tipe sedimen berupa material terrestrial butiran kasar hingga halus 

dengan campuran material organik laut yang berupa calcareous. 

Pada zona ini juga memiliki nilai nilai kemiringan rata-rata pada 

umumnya sebesar 0.1˚ [16]. Pada pengukuran satelit altimetri ini 

data-data di wilayah ini biasa dihilangkan. Hal ini disebabkan oleh 

beberapa faktor yaitu [17]: 

1. Waveform Satelit altimetri yang terpengaruh oleh daratan. 

2. Koreksi Wet Tropospheric yang buruk dikarenakan 

gangguan pada pengukuran radiometer lebih banyak akibat 

terpengaruh daratan 

3. Variabilitas permukaan laut yang besar 

2.10.3 Zona Batial 

Zona batial merupakan zona dengan kedalaman dari dua ratus 

meter hingga 1800 meter dibawah permukaan laut.Zona ini 

memiliki tipe utama sedimen berupa lempung biru, lempung gelap 
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dengan butiran halus dan dengan kandungan karbonatan kurang 

dari 30%. Pada zona batial ini memiliki nilai rata-rata kemiringan 

pada umumnya yaitu sebesar 4˚ [16] 

2.10.4 Zona Abisal 

Zona Abisal ini merupakan zona yang kedalamannya lebih dari 

1800 meter dibawah permukaan laut. Zona ini memiliki tipe 

endapan berupa lempung merah, lutite dengan butir halus yang 

mengandung butir halus yang mengandung material karbonatan 

kurang dari 30%. Pada zona ini memiliki rata-rata nilai kedalaman 

mencapai 0.1˚ dengan wilayah yang cukup landai [18]. 

 

Gambar 2.4 Perbedaan zona laut berdasarkan kedalamannya (Winda,2018) 

2.11 Uji Statistik 

Pada penelitian kali ini, dilakukan beberapa uji statistik 

yaitu dengan penentuan selang kepercayaan 95% serta penentuan 

outlier. Penentuan selang kepercayaan digunakan untuk 

mengetahui probabilitas suatu nilai mendekati kebenaran. Beberapa 

interval yang sering digunakan adalah 0.90,0.95 dan 0.99. Level 

selang kepercayaan ini menunjukkan persentase kesesuaian pada 

kurva normal. Dikarenakan kurva normal berbentuk simetris, ada 

beberapa nilai yang berada pada sisi kiri dan kanan. Nilai ini 

dibatasi oleh suatu nilai dimana nilai tersebut merepresentasikan 

titik standar kurva normal dimana nilainya berada diatas atau 

dibawah nilai tersebut. Pada Penentuan selang kepercayaan dengan 

rata-rata populasi tidak diketahui dan standar deviasi diketahui 
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diambil rata-rata pada sampel secara acak sebanyak n dengan 

rumus: 

  ̅   (
 

√ 
) (2.12) 

 

Dimana nilai z merupakan nilai kritis pada distribusi normal (pada 

contoh 95% memiliki nilai 1,96) dengan rumus [19]: 

    

 
 

(2.13) 

Lalu pada penentuan outlier, nilai outlier dapat ditentukan berdasarkan 

standar deviasi dan rata-rata. Dengan standar deviasi ini dilakukan 

perkalian sesuai dengan nilai spesifik dimana nilai yang biasa digunakan 

yaitu 3. Metode ini memiliki beberapa kelemahan dikarenakan outlier 

sendiri mempengaruhi standar deviasi. Dimana apabila nilai outlier 

semakin ekstrim, maka nilai standar deviasi semakin berpengaruh [20]  


