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BAB II  

STUDI GAYABERAT PADA GEODESI FISIS 

 

 

2.1. Model Bumi 

 

Dalam penentuan nilai tinggi diperlukan suatu bidang referensi atau model 

bumi yang dapat dijadikan acuan, model bumi tersebut memiliki parameter-

parameter yang berbeda. Dalam bidang geodesi terdapat beberapa model bumi 

dalam menentukan nilai tinggi pada suatu titik di permukaan Bumi. Model bumi 

yang sering digunakan dalam geodesi adalah ellipsoid dan geoid [6]. Ilustrasi pada 

model bumi tersebut dapat dilihat pada gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1 Ilustrasi Model Bumi 

 

2.1.1 Ellipsoid  

Elipsoid merupakan bidang matematis Bumi yang memiliki sumbu panjang 

dan pendek sebagai parameternya. Dengan mempertimbangkan bahwa Bumi 

berputar pada sumbu putarnya, maka pengetahuan akan bentuk Bumi jadi berubah 

dan bertambah; bentuk Bumi menjadi ellipsoid Bumi (earth ellipsoid), yaitu suatu 

ellipsoid putaran yang dibentuk oleh ellips yang berputar pada sumbu pendeknya. 
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Ahli geodesi menggunakan model ellipsoid Bumi ini sebagai permukaan acuan 

(reference surface) untuk penentuan posisi geodetik [1]. 

  

2.1.2 Geoid 

Geoid adalah bidang ekipotensial yang paling berhimpit dengan MSL (mean 

sea level) [7]. Geoid menggantikan MSL sebagai datum vertikal karena MSL 

dipengaruhi oleh faktor lokal seperti pengaruh meteorologi, oseanografi, hidrologi, 

dan astronomik [8]. Geoid dapat diperoleh melalui dua pendekatan, yaitu 

pendekatan geometris dan pendekatan gravimetris dengan menggunakan gayaberat. 

Model geoid yang digunakan untuk datum vertikal adalah model geoid yang 

diperoleh melalui pendekatan gravimetris yang kemudian divalidasi oleh model 

geoid geometris [5]. 

 

 

2.2. Gayaberat 

 

Gayaberat adalah resultan dari gaya gravitasi Bumi dan gaya sentrifugal 

Bumi. Penyelidikan gayaberat dimaksudkan untuk membuat peta anomali 

gayaberat dengan tujuan mengetahui pola penyebaran batuan dan kondisi geologi 

serta struktur lapisan tanah berdasarkan sebaran pola anomalinya. Metode 

gayaberat pada dasarnya adalah mengukur besaran densitas batuan. Metode 

gayaberat merupakan salah satu metode penyelidikan dengan menggunakan hukum 

Newton II tentang gravitasi, yang mengukur adanya perbedaan kecil dari massa 

Bumi yang besar. Perbedaan terjadi karena distribusi massa jenis batuan yang tidak 

merata. Adanya perbedaan massa jenis batuan dari suatu tempat dengan tempat lain, 

akan menimbulkan medan gayaberat yang tidak merata, dan perbedaan inilah yang 

terukur dipermukaan Bumi. Karena perbedaan gayaberat pada suatu tempat dengan 

tempat lain relatif kecil, maka diperlukan alat ukur yang peka terhadap perbedaan 

tersebut dan alat tersebut disebut gravimeter. 
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Pada Gambar 2.2 merupakan konsep Hukum gravitasi Newton menyatakan 

bahwa gaya tarik menarik antara dua buah benda adalah sebanding dengan massa 

kedua benda tersebut dan berbanding terbalik dengan jarak kuadrat antara pusat 

massa kedua benda tersebut [9]. 

 

 

Dalam pengukuran Gayaberat yang diukur bukan gaya gravitasi, melainkan 

percepatan gravitasi. Hubungan keduanya dijelaskan oleh Hukum Newton II yang 

menyatakan bahwa sebuah gaya adalah hasil perkalian antara massa suatu benda 

dengan percepatan (a) benda tersebut. Bila percepatan berarah vertikal, maka 

percepatan yang berlaku adalah percepatan gravitasi (g). 

 

1.2.1 Pengukuran gayaberat 

Gayaberat diukur berdasarkan adanya perbedaan sifat fisik massa yang 

berada di antara dua benda yang terpisah oleh jarak. Dengan adanya rapat massa 

yang berbeda menyebabkan harga gayaberat satuan yang berbeda pada permukaan 

bumi. Harga gayaberat rata-rata pada permukaan bumi dalam satuan SI adalah 

9,807 m/s2. Satuan yang lebih kecil dinyatakan dalam μm/s2 atau g.u (gravity unit). 

Dalam satuan cgs, harga gayaberat dinyatakan dalam cm/s2 atau gal. Terdapat dua 

metode pengukuran gayaberat yaitu pengukuran absolut dan pengukuran relatif 

a. Pengukuran absolut 

Gayaberat absolut mengacu pada satu titik dimana ketelitian pengukuran 

jarak dan waktu digunakan untuk menentukan nilai gayaberat utama yang 

dijadikan sebagai acuan dalam pengukuran metode relatif. Terdapat dua metode 

pengukuran gayaberat absolut yaitu metode pendulum dan metode jatuh bebas 

[10].  

Gambar 2.2 Hukum Newton Tentang Gaya Tarik Menarik 

antara Dua Benda [9]. 
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Pengukuran gayaberat relatif merupakan suatu cara mendapatkan nilai g 

secara tidak langsung dengan mengukur perbedaan nilai gayaberat pada suatu 

tempat relatif terhadap titik acuan yang nilai gayaberatnya sudah diketahui. 

Pengukuran gayaberat relatif biasanya menggunakan alat dengan sistem pegas. 

Perubahan gayaberat dapat dibaca dari perubahan simpangan pegas [10]. 

 

1.2.2 Gayaberat Normal 

Gayaberat normal merupakan besar nilai gayaberat teoritis di elipsoid yang 

diturunkan dari persamaan normal. Nilai gayaberat ini dihitung dengan 

menggunakan elipsoid sebagai bidang referensi. Salah satu persyaratan agar 

elipsoid dapat mewakili geoid dalam arti fisik adalah potensial elipsoid harus sama 

dengan potensial geoid [11]. Persamaan matematis yang dipergunakan untuk 

menghitung gayaberat normal disebut persamaan somigliana. Persamaan 

somigliana dituliskan pada rumus 2.1. 

γ = γE + (1 + β1sin2φ – β2sin2φ)               (2.1) 

Keterangan rumus 2.1:  

γE   : gayaberat normal di ekuator.  

φ   : nilai lintang.  

β1 dan β2  : konstanta yang besarnya berbeda untuk setiap elipsoid. 

 Nilai gayaberat normal di ekuator dan nilai konstanta β1 dan β2 bergantung 

pada model eipsoid yang digunakan. Pada model ellipsoid WGS-84 nilai gayaberat 

normal di equator yaitu 978.0327 mGal dan nilai konstanta β1 dan β2 adalah 

0.0053024 dan 0.0000058. 

 

 

 

1.2.3 Reduksi Gayaberat 

Dalam menentukan geoid terdapat dua kondisi yang harus dipenuhi. 

Pertama nilai gayaberat harus memiliki referensi terhadap geoid dan kedua tidak 

boleh ada massa diatas bidang geoid [12]. Karenanya, data gayaberat yang 
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didapatkan saat akuisisi perlu direduksi terlebih dahulu dengan tahap reduksi terdiri 

dari:  

a) Massa topografi yang ada diatas geoid dihilangkan atau dimasukan ke bawah 

permukaan laut. 

b) Titik pengukuran gayaberat diturunkan dari permukaan ke geoid. 

Metode reduksi yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi udara bebas 

(free-air). Reduksi udara bebas hanya memperhitungkan nilai tinggi (H) dan 

mengabaikan kontribusi nilai massa dan densitas massa yang berbeda di antara 

permukaan Bumi dan geoid [13]. Reduksi udara bebas dituliskan dengan rumus 2.2. 

g0 =  𝑜𝑏𝑠 + 0.3086 H       (2.2)  

keterangan rumus 2.2:   

g0  : gayaberat di geoid (mGal)  

 𝑜𝑏𝑠  : gayaberat dipermukaan Bumi (mGal)  

H  : tinggi orthometrik (m)  

 

1.2.4 Anomali Gayaberat 

Pada persamaan Stokes, penentuan geoid membutuhkan nilai anomali 

gayaberat. Anomali gayaberat yang digunakan dalam persamaan stokes nilai 

anomlai gayaberat free air yang merupakan selisih antara nilai gayaberat observasi 

di permukaan bumi yang sudah direduksi ke geoid dengan gayaberat normal diatas 

ellipsoid [14]. Nilai anomali gayaberat ditentukan dengan rums 2.3:  

ΔgFA = 𝑔0 – ϒQ         (2.3) 

Keterangan rumus 2.3: 

ΔgFA  : anomali gayaberat (mGal). 

𝑔0 : gayaberat tereduksi (mGal). 

ϒQ  : gayaberat normal (mGal). 
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2.3. Koreksi Gayaberat 

 

Data ukuran gayaberat, selain berisi sinyal variasi medan gayaberat Bumi, 

juga mengandung efek-efek dari interaksi yang kompleks antara dinamika bumi, 

atmosfer, dan lautan sehingga data gravitasi hasil akuisisi perlu dikoreksi terlebih 

dahulu, berikut ini beberapa koreksi dalam metode gravitasi. 

 

2.3.1 Koreksi Apung (Drift Correction)  

Pada saat melakukan akuisisi data percepatan gayaberat di lapangan, 

perpindahan lokasi dari titik asal ke titik lainnya akan memengaruhi harga pegas 

dari gravimeter yang digunakan sehingga menyebabkan gayaberat yang diukur 

pada titik yang sama pada waktu yang berbeda kemungkinan akan berbeda. 

Dalam prakteknya, koreksi ini dilakukan dengan cara membuat lintasan tertutup, 

dimana saat dimulai di titik awal harus berakhir di titik tersebut. Skema 

pengukuran digambarkan pada gambar 2.3 Hal ini bertujuan untuk mengetahui 

besar penyimpangan yang terjadi di titik yang sama pada waktu pengukuran yang 

berbeda. 

 

 

Perubahan hasil pengukuran dalam suatu lintasan tertutup (looping) 

dianggap linier terhadap waktu. Rumus 2.4 menunjukan perhitungan drift 

correction pada satu titik pengukuran. 

 

Gambar 2.3 Skema Pengukuran Jaring Gayaberat Relatif 
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Dn = 
𝑡𝑛− 𝑡𝑏

𝑡𝑏′− 𝑡𝑏
 × (𝑔𝑏′ − 𝑔𝑏)          (2.4) 

Keterangan rumus 2.4: 

Dn = koreksi drift pada titik n  

𝑔𝑏′  = pembacaan gravimeter pada akhir looping 

𝑔𝑏 = pembacaan gravimeter pada awal looping 

𝑡𝑏′ = waktu pembacaan pada akhir looping 

tb  = waktu pembacaan pada awal looping 

tn  = waktu pembacaan pada stasiun n 

 

2.3.2 Koreksi Pasang Surut Bumi (Earth-tide correction) 

Gravitasi yang berasal dari benda di luar Bumi, misalnya bulan dapat 

mempengaruhi nilai gravitasi pada Bumi juga. Misalnya, gravitasi bulan akan 

menarik permukaan samudra yang paling dekat dengan bulan sehingga 

menyebabkan terbentuknya tonjolan air pada bagian tersebut, tonjolan inilah yang 

menyebabkan pasang. Seiring perputaran bulan, tonjolan air tersebut juga 

mengikuti pergerakan bulan. Karenanya akan terjadi perbedaan gravitasi yang 

terukur ketika pasang dan surut terjadi. Koreksi tidal atau pasang surut diperlukan 

untuk menarik gravitasi karena pasang surut akibat efek gravitasi bulan kembali ke 

MSL [14]. Koreksi ini bergantung pada posisi lintang dan waktu pengambilan data 

gayaberat. Efek gayaberat bulan pada suatu titik di permukaan bumi dituliskan pada 

rumus 2.5 dan digambarkan pada gambar 2.4. 

 

Up = G(r) [(
𝐶

𝑅
)3 (𝑐𝑜𝑠 2 𝜃m + 

1

3
) + 

1

3

𝑟

𝑐
 (

𝑐

𝑅
)4 (5cos 3 𝜃m + 3 cos 𝜃m ]     (2.5) 

Keterangan rumus 2.5  

Up  : potensial di titik P akibat pengaruh bulan  

𝜃m  : posisi lintang  

c  : jarak rata-rata ke bulan  

r  : jari-jari bumi ke titik P 

R  : jarak dari pusat bumi ke bulan 
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Gambar 2.4 Pengaruh Gayaberat Bulan Pada Titik P di Permukaan Bumi [15]. 

 

2.3.3 Koreksi Udara Bebas (Free-air Corection) 

Koreksi udara bebas merupakan koreksi yang disebabkan karena pengaruh 

variasi ketinggian terhadap medan gravitasi bumi. Koreksi ini dilakukan untuk 

menarik bidang pengukuran di titik (P) ke bidang datum yaitu bidang geoid (P0) 

seperti pada gambar 2.5. 

 

 

 

Perhitungan koreksi udara bebas dilakukan dengan rumus 2.6. 

δgF = 0.3086 * H             (2.6) 

Dengan δgF merupakan koreksi free-air (mGal) dan H adalah tinggi 

ortometrik (m). Koreksi udara bebas tidak memperhitungkan massa batuan yang 

terdapat di antara stasiun pengukuran dengan bidang geoid. Koreksi dilakukan 

dengan cara menambahkan atau mengurangi nilai gravitasi terhadap besar nilai 

koreksi udara bebas, tergantung kepada posisi stasiun pengukuran terhadap posisi 

bidang geoid. 

 

2.3.4 Koreksi Lintang (Latitude Correction) 

Koreksi lintang pada data gayaberat diperlukan sebagai akibat dari rotasi 

bumi [16]. Rotasi bumi tersebut akan menyebabkan : 

Gambar 2.5 Koreksi Udara Bebas [5]. 
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 Bentuk bumi yang berubah pada ekuator dan kutub sehingga jari-jari di 

ekuator lebih besar dari jari-jari di kutub. 

 Akumulasi massa (fluida) pada ekuator. 

 Terjadinya percepatan sentrifugal, yang maksimal terjadi di ekuator dan 

minimal terjadi di kutub. 

Hasil dari rotasi bumi tersebut akan menyebabkan perbedaan nilai 

percepatan gayaberat di seluruh permukaan bumi, yaitu bervariasi dari ekuator ke 

kutub atau bervariasi terhadap lintang [17].  Untuk menghilangkan efek rotasi bumi 

yang mempengaruhi nilai gravitasi, dapat dinyatakan dalam persamaan umum 

gravitasi internasional pada rumus 2.7: 

g()  978031.846(1 0.005278895sin2   0.000023462sin4 )      (2.7) 

dengan adalah sudut lintang dalam radian. Koreksi dilakukan dengan cara 

mengurangi nilai gravitasi lapangan (gobserve) yang telah diubah menjadi gravitasi 

absolut (gabs) terhadap besar nilai koreksi lintang. 

 

2.3.5 Koreksi Medan (Terrain Correction) 

Koreksi medan diperhitungkan karena permukaan bumi disekitar titik 

pengamatan gayaberat tidak rata. Variasi topografi berupa bukit dan lembah 

mengakibatkan ada penambahan massa untuk topografi yang berbentuk lembah dan 

pengurangan massa untuk topografi yang berbentuk bukit. Koreksi ini disebut 

koreksi medan. Untuk perhitungan kontribusi medan tersebut dapat dipergunakan 

data ketinggian topografi. Efek topografi terhadap nilai gayaberat dapat dihitung 

dengan menggunakan metode Residual Terrain Model (RTM) [18]. 

Metode RTM adalah suatu metode yang secara prinsip membagi data 

topografi menjadi dua bagian. Data topografi dibagi menjadi permukaan tinggi atau 

medan rerata yang teratur (smooth) dan permukaan tinggi atau medan residu. 

Permukaan atau medan rerata berguna sebagai model kerapatan massa acuan 

dengan kerapatan batuan, misalnya bernilai 2,67 gr/cm3, sampai dengan bidang 

bidang acuan. Bidang acuan yang dimaksud dapat ditentukan dengan menggunakan 

model topografi global atau dari proses filtering data tinggi terrain lokal. 
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Permukaan atau terrain residu dapat diperoleh dengan mengurangkan bidang acuan 

terhadap terrain lokal. 

 

 

2.4. Kolokasi Kuadrat Terkecil (KKT) 

 

Kolokasi kuadrat terkecil (KKT) adalah metode estimasi umum yang telah 

berhasil diterapkan pada interpolasi potensi anomali gayaberat lapangan dan solusi 

dari berbagai masalah dalam geodesi fisik. Konsep interpolasi kolokasi kuadrat 

terkecil adalah menentukan vektor observasi yang dituliskan pada rumus 2.8. 

I = Ax + s + n         (2.8) 

I merupakan vektor observasi, A merupakan vektor linierisasi, x merupakan 

matriks parameter dan s dan n merupakan sinyal dan noise secara berturut-turut 

yang menjadi kesalahan stokastik. Nilai s dan n memiliki nilai rerata mendekati 0, 

sehingga hubungan kedua nilai secara statistik dapat didekati dengan matriks 

kovarian Cs dan Cn. Rumus 2.9 merupakan total nilai kovarian didapatkan dari 

penjumlahan nilai kovarian. 

C1 = Cs + Cn        (2.9) 

Dalam penerapan metode KKT, terdapat dua parameter yang harus 

diselesaikan, yaitu parameter yang bersifat sistematik dan bersifat acak. Parameter 

yang bersifat sistematis terdiri atas matriks A dan X yang dapat dihilangkan melalui 

proses free network adjustment dan menyisakan matriks s dan n. Komponen s dan 

n akan diasumsikan sebagai perpindahan horizontal yang disajikan sebagai vektor 

dua dimensi yang terdistribusi secara acak di dalam bidang Euclidean [18]. 

Penyelesaian matriks s dan n memiliki asumsi bahwa bidang bersifat homogeneous 

dan isotropic. Bidang bersifat homogeneous artinya memiliki nilai yang konstan 

dan autokovarian bergantung kepada jarak di antara titik yang berbeda. Sedangkan 

bidang bersifat isotropic autokovarian tidak berubah melalui proses rotasi, dan 

hanya bergantung oleh jarak titik.   
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2.5. Model Geopotensial Global EGM2008 

 

Model geopotensial Bumi EGM2008 dipublikasikan oleh tim pengembang 

National Geospatial-Intelligence Agency (NGA). EGM merupakan model 

spherical harmonic dari potensial gayaberat bumi yang dikembangkan dengan 

kombinasi kuadrat terkecil dari model gayaberat ITG-GRACE03S dan 

diasosiasikan dengan matriks kesalahan kovarian. Informasi gayaberat didapatkan 

dari pengukuran anomaly gayaberat free-air dengan grid 5 menit. Grid tersebut 

dibentuk dari kombinasi data terestrial, turunan altimetry dan data gayaberat dari 

airborne [19]. EGM2008 dilengkapi dengan derajat hingga 2159 dan terdiri dari 

koefisien tambahan hingga 2190. 

 


