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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Satelit Altimetri 

Teknologi satelit altimetri merupakan salah satu teknologi penginderaan jauh 

yang digunakan untuk mengamati perubahan topografi permukaan laut yang 

tereferensi terhadap suatu bidang tertentu. Bidang tertentu tersebut adalah suatu 

bidang referensi tinggi yang dapat berupa ellipsoid, geoid, atau mean sea surface. 

Dalam penggunaannya bidang – bidang referensi tersebut menjadi acuan untuk 

menentukan kedudukan muka laut. Adapun pemilihan bidang referensi tinggi 

tersebut disesuaikan dengan tujuan pemanfaatannya. Hampir 60% dari wilayah 

bumi adalah lautan dengan karakteristik kedinamisan perairan yang saling 

mempengaruhi. Sebagai contoh karakteristik kedinamisan fisik laut ditandai 

dengan adanya arus laut, gelombang laut, dan pasang surut laut. Dengan latar 

belakang kondisi tersebut teknologi satelit altimetri sangat memungkinkan untuk 

digunakan, mengingat penjejakan satelit altimetri itu sendiri mampu melingkup 

wilayah laut secara global [8]. Jenis satelit altimetri ini dibedakan atas misi 

satelitnya yaitu geodetic mission atau repeat mission, yang dimana geodetic 

mission lebih mengedepankan spasial sehingga mengorbankan temporal orbitnya, 

seperti satelit Cryosat. Sedangkan untuk repeat mission lebih mengedepankan 

waktu temporal sehingga mengorbankan spasialnya, seperti satelit Jason.  

 

Pada saat ini teknologi satelit altimetri diaplikasikan untuk penentuan topografi 

permukaan laut, penentuan topografi permukaan es, penentuan geoid lautan, 

penentuan karakteristik arus, penentuan tinggi dan panjang gelombang laut, pasut 

lepas pantai, penentuan kecepatan angin di atas permukaan laut, fenomena El 

nino, unifikasi datum tinggi antar pulau [8]. Dalam hal penentuan pasang surut 

air laut teknologi satelit altimetri dapat digunakan terutama untuk keperluan 

penentuan pasut laut di wilayah perairan yang jauh dari daratan. Penentuan pasut 

laut dilakukan dengan cara memanfaatkan data tinggi muka laut dari hasil 

pengukuran satelit altimetri. Pada data hasil pengukuran satelit altimetri pasut laut 

merupakan salah satu bias yang menggangu, oleh karena itu perlu dilakukan 

pengeliminiran terhadap bias pasut laut yang terkandung pada data ukuran. Untuk 
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mengeliminir bias tersebut dapat dilakukan dengan cara penggunaan model pasut 

laut yang salah satunya dapat diperoleh dari hasil penentuan pasut laut dengan 

memanfaatkan teknologi satelit altimetri. 

Pengukuran pada satelit altimetri adalah pengukuran jarak dari altimeter satelit ke 

permukaan laut. Pengukuran jarak dilakukan dengan memanfaatkan gelombang 

mikro dengan rentang frekuensi 2-18 GHz [9]. Gelombang mikro yang digunakan 

oleh teknologi satelit altimetri tersebut dapat dibagi dalam beberapa band, yaitu 

S-band (1.55-4.20), C-band (4.20-5.75 GHz), dan Ku-band (10.9-22.0 GHz). 

Gelombang-gelombang mikro tersebut kemudian dipancarkan oleh transmitter 

yang terdapat di altimeter satelit untuk kemudian dipantulkan oleh permukaan 

laut dan ditangkap oleh receiver di satelit dan dicatat waktu tempuhnya oleh jam 

berakurasi tinggi. Selanjutnya waktu tempuh gelombang untuk bolak-balik ke 

altimeter satelit digunakan oleh Ultra-stable Oscillator (USO) yang terdapat pada 

satelit untuk menghitung jarak antara satelit dan permukaan laut dengan 

persamaan [9] : 

 

𝑅 = (
(c ∆t)

2
)     (2.1) 

 

Keterangan : 

R   :   jarak antara satelit dengan muka air laut sesaat 

c    :  cepat rambat gelombang elektomagnetik 

∆t  :  waktu yang dibutuhkan oleh gelombang untuk kembali ke receiver      

 

Jarak hasil perhitungan tersebut bersama informasi tinggi orbit satelit digunakan 

untuk menghitung tinggi muka laut dari bidang ellipsoid referensi. Sebagai 

catatan, informasi tinggi orbit satelit diperoleh dari receiver GPS yang terdapat di 

satelit (tinggi orbit satelit dinyatakan relatif terhadap ellipsoid referensi WGS-

84). 

 

Secara visual prinsip pengukuran satelit altimetri dapat dilihat pada gambar 

dibawah. 
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Gambar 2. 1 Prinsip pengukuran satelit altimetri 

[10] 
 

Pada penelitian ini menggunakan satelit altimetri multi-mission type repeat track 

yaitu dengan mengguanakan satelit altimetri Jason-1, Jason-2, dan Jason-3, 

dengan periode waktu pengamatan dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

 

Gambar 2. 2 Life time Jason-1, Jason-2, dan Jason-3 
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2.1.1 Satelit Jason-1 

Satelit Jason-1 yang diluncurkan pada tanggal 7 Desember 2001 merupakan 

hasil kerjasama antara Amerika dan Perancis yaitu badan antariksa Amerika 

NASA (National Aeronatics and Space Administration) dan badan antariksa 

Prancis CNES (Centre National d’Etudes Spatiales). Satelit Jason-1 adalah 

misi lanjutan dari satelit altimetri yang sangat sukses yaitu Topex/Poseidon 

[10]. Karakteristik serta tujuan yang sama dengan pendahulunya yaitu untuk 

mengamati tinggi muka air laut secara global. 

 

Berat     sekitar     500     kilogram,     Jason-1     hanya     seperlima  berat 

Topex/Poseidon. Setelah peluncuran, Jason-1 akan memasuki orbit sekitar 10 

sampai 15 kilometer (6 sampai 9 mil) di bawah ketinggian Topex/Poseidon, 

satelit ini juga mempunyai sudut inklinasi orbit 66°. Selama beberapa minggu 

berikutnya, Jason-1 akan menggunakan pendorong untuk menaikkan dirinya 

menjadi sama dengan ketinggian orbit Topex/Poseidon, dan kemudian bergerak 

di belakang pendahulunya [23]. 

 

Semua instrumen yang ada di satelit ini sama dengan yang berasal dari 

Topex/Poseidon tetapi beratnya lebih ringan dan lebih hemat energi. Orbitnya 

pun tidak berubah dibandingkan dengan Topex/Poseidon sehingga melanjutkan 

akuisisi pengukurannya [11]. Karakteristik dari satelit Jason-1 digambarkan 

dalam tabel berikut ini : 

 

Tabel 2. 1 Karakteristik Satelit Jason-1 

[12] 

Karakteristik 

Design lifetime 3 tahun 

Ukuran 95,4 cm x 95,4 cm x 100 cm 

Panel surya 2 buah 1,5 m x 0,8 m 

Power 450 Watt 

Massa 500 kg 

Tinggi referensi (ekuatorial) 1336 km 

Periode satu lintasan orbit 9,9156 hari 

Jarak antar lintasan pada ekuator 315 km 

Kecepatan di orbit 7,2 km/detik 
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Mengamati variasi lautan global merupakan misi utama dari Jason-1. Orbit dari 

Jason-1, yang identik dengan Topex/Poseidon, dapat mencakup 90% dari 

seluruh lautan di dunia setiap 9,9156 hari. Dalam klimatologi dan prediksi iklim 

data altimetri sangat dibutuhkan dalam mempelajari dan memprediksi iklim, 

pada fenomena-fenomena seperti El Nino dan La Nina [23]. 

 

 
Gambar 2. 3 Konfigurasi satelit jason-1 

[11] 

 

2.1.2 Satelit Jason-2 

Satelit Jason-2 yang diluncurkan pada tanggal 20 Juni 2008 yang mempunyai 

misi yang sama dengan pendahulunya Jason-1 yaitu untuk mengamati tinggi 

muka air laut secara global. Orbit dari satelit ini sama dengan orbit Jason-1 

sehingga kedua satelit ini bekerja sama dalam 1 orbit. Instrumen yang terdapat 

pada Jason-2 pada dasarnya sama dengan instrumen yang terdapat pada Jason-

1 hanya lebih diperbaharui teknologinya. [13] 

 

Satelit Jason-2 melewati satu tempat yang sama di permukaan bumi dalam satu 

periode yang disebut cycle. Satu cycle Jason-2 adalah 10 hari yang melewati 

254 pass. Pass merupakan perjalanan satelit dari kutub menuju kutub, 

sederhananya yang disebut dengan satu pass adalah perjalanan satelit dari kutub 

utara menuju kutub selatan dan berlaku sebaliknya [12]. Pass terbagi menjadi 
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dua yaitu, descending pass (pass bernomor genap) dengan orbit dari kutub utara 

menuju kutub selatan dan ascending pass (bernomor ganjil) dengan orbit dari 

kutub selatan menuju kutub utara. 

 

Karakteristik dari satelit Jason-2 digambarkan dalam tabel berikut ini : 

 

Tabel 2. 2 Karakteristik Satelit Jason-2  

[12] 

Karakteristik 

Ukuran 100cm 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 

Priode satu lintasan orbit 9.9156 hari 

Jarak antar lintasan pada ekuator 315 km 

Kecepatan Orbit 7,2 km/detik 

 

Satelit ini mengorbit bumi pada ketinggian 1339 km dengan tipe orbit non-

sunsynchronous. Besar sudut inklinasi satelit ini adalah 66 derajat di 

khatulistiwa. Hal ini memungkinkannya untuk mengamati 95 % lautan non-

beku diseluruh permukaan bumi. [12]. 

 

 
Gambar 2. 4 Konfigurasi satelit jason-2 

[12] 
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2.1.3 Satelit Jason-3 

Jason-3 adalah satelit yang diciptakan oleh kemitraan Organisasi Eropa yaitu 

European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites 

(EUMETSAT) untuk Satelit-satelit Eksplorasi Meteorologi dan Badan 

Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat (NASA) yang merupakan misi 

kerjasama internasional antara National Oceanic and Atmospheric 

Administration (NOAA) dengan Pusat Studi Nasional Antariksa Prancis 

(CNES) yang merupakan kelanjutan dari satelit altimetri Jason-2 [14]. Misi 

satelit ini sama halnya seperti pendahulunya satelit altimetri Jason-2 yang 

bertujuan untuk menyediakan data untuk aplikasi ilmiah, tujuan komersial, 

pemantauan kenaikan permukaan laut, suhu permukaan laut, dan perubahan 

iklim. [15] 

 

Jason-3 yang diluncurkan pada tanggal 17 Januari 2016. Orbit satelit ini sama 

dengan orbit Jason-2 sehingga kedua satelit ini bekerja dalam satu orbit yang 

sama. Instrument yang terdapat pada Jason-3 pada dasarnya sama dengan 

instrument yang terdapat pada Jason-2 hanya lebih diperbaharui teknologinya.  

 

Karakteristik dari satelit Jason-3 digambarkan dalam tabel berikut ini : 

 
Tabel 2. 3 Karakteristik satelit Jason-3 

[14] 

Karakteristik 

Design lifetime 4 tahun 

Ukuran 100cm x 100 cm x 370 cm 

Panel surya 2 buah 1,5 m x 0,8 m 

Power 703 Watt 

Massa 510 kg 

Tinggi referensi (ekuatorial) 1339 km 

Periode satu lintasan orbit 9,91564 hari  

Jarak antar lintasan pada ekuator 315 km  

Kecepatan di orbit 7,2 km/detik 

 

Satelit ini mengorbit bumi pada ketinggian 1339 km dengan tipe orbit non-

sunsynchronous. Besar sudut inklinasi satelit ini adalah 66 derajat di 
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khatulistiwa. Hal ini memungkinkannya untuk mengamati 95 % lautan non-

beku diseluruh permukaan bumi. [14] 

 

 
Gambar 2. 5 Konfigurasi satelit jason-3 

[14] 

 

2.2 SSH (Sea Surface Height), SLA (Sea level anomaly), MSS (Mean Sea Surface) 

dan TWLE (Total Water Level Envelope) 

 

2.2.1 SSH (Sea Surface Height) 

Sea Surface Height (SSH) didefinisikan sebagai tinggi permukaan laut dihitung 

dari ellipsoid referensi [12]. SSH bermanfaat untuk menentukan geoid, 

topografi dinamik muka air laut dan perhitungan perubahan tinggi muka air laut. 

Pada saat dilakukan pengukuran yang mengkonversi data tempuh gelombang 

elektromagnetik menjadi data jarak, akan dihasilkan tinggi satelit di atas 

permukaan laut. Dengan diketahuinya ketinggian satelit di atas bidang elipsoid 

maka ketinggian permukaan laut di atas bidang ellipsoid dapat dihitung. 

Formulasi hitungannya secara sederhana dapat dirumuskan pada persamaan 

berikut : 
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𝑆𝑆𝐻 = altitude – Corrected Range  (2.2) 

Keterangan : 

𝑆𝑆𝐻 : Sea Surface Height 

altitude : Ketinggian satelit altimetri  

Corrected Range : Koreksi Jarak 

 

Dalam proses pengukuran satelit altimetri masih dipengaruhi oleh beberapa 

gangguan atau noise yang terjadi pada atmosfer maupun pada permukaan bumi. 

Hal tersebut tidak dapat dihindari dan harus dihilangkan. Oleh karena itu 

dibutuhkan koreksi untuk mengeliminasi gangguan tersebut. Koreksi yang 

digunakan pada pengukuran satelit altimetri yaitu Corrected Range. Jarak atau 

rentang yang didapat dari pengukuran altimeter ke permukaan laut harus 

dikoreksi karena pulsa radar yang melewati atmosfer masih dipengaruhi oleh 

beberapa gangguan atau noise. Hal ini tentu tidak dapat dihindari dan harus di 

reduksi, oleh karena itu diperlukan koreksi untuk menghilangkan 

mengeliminasi ganguan-gangguan tersebut [12]. Untuk mengoreksi range 

digambarkan pada rumus di bawah : 

 

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 r𝑎𝑛𝑔𝑒 = 𝑟𝑎𝑛𝑔e + 𝑤𝑒𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑝𝑜 + dry tropo + iono cor + ssb (2.3) 

 

Keterangan :  

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒  : Koreksi jarak 

𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒  : Jarak 

𝑤𝑒𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑝o  : Koreksi troposfer kering 

dry tropo  : Koreksi troposfer basah 

iono cor  : Koreksi ionosfer 

ssb    : Koreksi sea state bias 

 

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒 (Koreksi jarak)  adalah koreksi yang berhubungan dengan 

kecepatan radar dan proses scaterring yaitu koreksi atmosfer dan sea state bias 

[12]. Secara umum koreksi jarak dijelaskan dibawah : 

a) Koreksi Troposfer 

Sinyal satelit mengalami refraksi yang menyebabkan perubahan pada 

kecepatan dan arah sinyal satelit apabila melewati troposfer. Bias troposfer 
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dibedakan menjadi dua yaitu troposfer kering (dry troposphere) dan 

troposfer basah (wet troposphere). 

b) Koreksi Ionosfer 

Besarnya pengaruh dari bias ionosfer sangat bervariasi secara spasial dan 

temporal yang pada prinsipnya tergantung dari jumlah Total Electron 

Content (TEC). Pada lapisan ionosfer terdapat elektron yang mempengaruhi 

kecepatan, arah, polarisasi dan kekuatan sinyal satelit. Besarnya bias dari 

efek ionosfer tergantung pada variasi konsentrasi elektron sepanjang 

lintasan sinyal yang dipengaruhi oleh aktivitas Matahari. 

c) Sea State Bias 

SSB merupakan kesalahan dari media pantul terhadap satelit yang berupa 

jumlah antara electromagnetic Bias (EMB) dan skewnes bias. 

 

2.2.2 SLA (Sea level anomaly) 

Sea level anomaly (SLA) didefinisikan sebagai tinggi permukaan laut di 

atas  permukaan  geofisik  dikurangi  efek  pasang  surut  dan  inverse 

barometer (pengaruh tekanan atmosfer). Dalam SLA efek geofisik tersebut 

sudah dihilangkan. Efek pasang surut mencakup Solid Earth Tide, Earth 

Ocean Tide, dan Pole Tide [12]. Dengan rumus perhitungan terera pada 

persamaan 2.4 :. 

 

𝑆𝐿𝐴 = 𝑆𝑆𝐻 − MSS – 𝑇𝑖𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑠 – 𝑖𝑛𝑣 𝑏𝑎r  (2.4) 

 

Keterangan : 

𝑆𝐿𝐴   : Sea Level Anomaly 

𝑆𝑆𝐻   : Sea Surface Height 

MSS   : Mean Sea Surface 

𝑇𝑖𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑠  : Efek pasang surut 

𝑖𝑛𝑣 𝑏𝑎r   : Efek tekanan atmosfer 

 

Permukaan geofisik dapat berupa geoid ataupun mean sea surface (MSS). 

Koreksi digunakan untuk mengkoreksi terjadinya kesalahan dalam 

pengambilan data. Koreksi tersebut dapat berupa efek pasut, inversi 

barometer, koreksi topografi, dll [12]. 
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Koreksi geofisik adalah koreksi yang berhubungan dengan fenomena 

geofisik. Secara umum koreksi geofisik dijelaskan sebagai berikut : 

a) Tide Effect 

Efek pasang surut (pasut) sangat mempengaruhi dalam pengambilan data. 

Efek pasang surut yang terdiri dari geocentric ocean tide/pasut lautan 

(GOT), load tide, solid earth tide/pasut daratan (SET), dan pole tide/pasut 

kutub (PT). Koreksi pasang surut yang digunakan ini, merupakan koreksi 

pasut lautan secara global (Global Ocean Tide) yang tidak memuat koreksi 

pasut tahunan dan bulanan, sehingga masih terdapat efek-efek pasut periode 

panjang, bulanan dan tahunan dari data yang dihasilkan. Koreksi pasang 

surut laut sejauh ini merupakan koreksi yang paling mengurangi variasi 

ketinggian permukaan laut temporal. Dalam analisis perbedaan collinear 

dari ketinggian permukaan laut [16]. menemukan bahwa pasang surut laut 

bertanggung jawab atas lebih dari 80% dari total ragam sinyal di sebagian 

besar wilayah. 

 

𝑇𝑖𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑠 = 𝐺𝑒𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐 𝑂𝑐𝑒𝑎𝑛 𝑡𝑖𝑑𝑒 + 𝑡𝑖𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑 + 𝑡𝑖𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙e (2.5) 

 

Keterangan : 

𝑇𝑖𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡     : Efek pasang surut 

𝐺𝑒𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐 𝑂𝑐𝑒𝑎𝑛 𝑡𝑖𝑑𝑒 : Total koreksi dari ocean tide dan load tide 

𝑡𝑖𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑 : Koreksi pasut terhadap bagian bumi 

padat 

𝑡𝑖𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙e    : Koreksi pasut kutub 

 

a. Geocentric Ocean Tide 

Geocentric Ocean Tide merupakan efek yang terjadi disebabkan gaya 

tarik- menarik antara benda-benda langit khususnya matahari dan bulan 

terhadap bumi disamping pengaruh benda langit lainnya beserta efek 

tekanan pada permukaan bumi yang diberikan oleh air laut naik (air 

pasang). 
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b. Solid Earth Tide 

Solid Earth Tide merupakan respon dari gaya gravitasi bumi yang sangat 

kuat terhadap matahari dan bulan. 

c. Pole Tide 

Pole Tide merupakan gerakan pasang-surut permukaan laut yang 

merupakan respon dari bumi dan lautan terhadap potensi sentrifugal yang 

dihasilkan oleh gangguan kecil pada sumbu rotasi bumi. Gangguan ini 

terutama terjadi pada periode 433 hari (disebut Chandler Wobble) dan 

tahunan. 

 

b) Inverse Barometer Effect 

Tekanan atmosfer yang dapat naik ataupun turun dapat mempengaruhi 

dalam proses pengambilan data. Dimana pengaruh tersebut ketika tekanan 

naik 1 mbar maka mempengaruhi kenaikan permukaan air laut 1 cm. 

Sehingga inversi barometer dapat dihitung melalui persamaan [16]. 

 
IB= -9,948 (P_atm- P)    (2.6) 

 

Dimana faktor skala 9,948 adalah nilai empiris, P_atm nilai tekanannya dan 

P nilai tekanan rata – rata. 

 

2.2.3 MSS (Mean Sea Surface) 

Mean Sea Surface merepresentasikan posisi permukaan air laut rata-rata pada 

suatu periode waktu tertentu untuk menghilangkan sinyal sea surface height 

(SSH) tahunan, setengah tahun, musiman, dan sinyal palsu. Mean Sea Surface 

diberikan sebagai sebuah grid dengan dengan jarak grid yang konsisten dari 

data altimetri dan data lain yang digunakan untuk mendapatkan turunan nilai 

grid [12]. Grid Mean Sea Surface dapat bermanfaat untuk mengedit data, 

menghitung jalur track dan gradien silang track geoid, menentukan permukaan 

dari topografi muka laut, menghitung nilai grid dari anomali gaya berat, untuk 

studi geofisika, untuk referensi permukaan yang mana data sea surface height 

dapat direduksi dari berbagai misi satelit altimetri yang berbeda. 
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2.2.4 TWLE (Total Water Level Envelope) 

Total Water Level Envelope (TWLE) adalah ketinggian muka laut yang masih 

dipengaruhi efek dinamika laut, efek pasang surut dan efek atmosfer. Dalam 

praktiknya, TWLE dihitung berdasarkan sea surface height anomaly, berbeda 

dari sea surface height yang sudah dikoreksi ionospheric delay, wet/dry 

tropospheric delays, sea state bias, loading tides dan solid earth tides. Oleh 

karena itu TWLE adalah ukuran ketinggian air aktual yang dialami oleh 

pengamat di pantai. 

 

  𝑇𝑊𝐿𝐸 = 𝑆𝑆𝐻 − 𝑀𝑆𝑆     (2.7)  

 

Secara visualisasi perbedaan antara SSH, SLA, MSS, dan TWLE dapat dilihat 

pada gambar berikut ini. 

 

 
Gambar 2. 6 SSH, SLA, MSS, dan TWLE 

[9] 
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2.3 SLR (Sea level rise) 

Menurut bahasa, sea adalah laut, lautan, atau samudera. Pengertian level dalam 

kasus ini adalah permukaan atau bidang yang dianggap rata sedangkan rise yaitu 

kenaikan. Secara bahasa, sea level rise adalah kenaikan muka air laut. Secara 

teori, sea level rise (SLR) adalah peningkatan volume air di laut yang diakibatkan 

oleh beberapa hal kompleks [17]. 

 

Berdasarkan hasil penelitian IPCC pada tahun 2007, salah satu penyebab terbesar 

dari kenaikan muka air laut adalah peningkatan temperatur air laut akibat 

perubahan iklim secara global [18]. Menurut Dr. Chruch, seorang peneliti dari 

Universitas New South Wales, penyebab utama SLR adalah pemanasan dari 

lautan. Lautan merupakan pusat perubahan iklim yang disebabkan karena lautan 

menyerap sejumlah besar panas yang ada di bumi. Temperatur udara menjadi 

hangat dan pemanasan temperatur meluas maka permukaan air laut naik. 

Meluasnya pemanasan ini merupakan akibat dari global warming.  

 

Adapun komponen dari SLR adalah sebagai berikut : 

a) Kenaikan muka air laut global komponen ini merupakan akibat dari naiknya 

volume laut secara global. Adapun penyebab dari naiknya volume laut yakni 

meningkatnya temperatur laut dan mencairnya gletser. 

b) Faktor meteo-oceanography secara regional beberapa contoh dari faktor 

tersebut adalah variasi pada efek kenaikan suhu, perubahan jangka panjang 

pada angin dan tekanan atmosfer, serta perubahan pada sirkulasi samudera 

seperti arus teluk [17]. 

c) Pergerakan tanah secara vertikal hal ini sangat berkaitan dengan proses 

geologi seperti tektonik, neotektonik, glacial-isostatis adjustment (GIA), dan 

penggabungan [7]. 

 

Salah satu efek dari SLR adalah range tunggang pasut yang mengalami 

peningkatan. Efek inilah yang menyebabkan nilai MSL yang merupakan 

penentuan dari referensi datum vertikal terancam berubah. Harus ada pemantauan 
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secara periodik karena nilai referensi digunakan untuk berbagai keperluan ilmiah 

dan praktis. 

Untuk mengetahui perubahan kenaikan permukaan air laut melalui data 

pengamatan pasang surut dibutuhkan data-data pengamatan pasang surut dalam 

jangka waktu yang panjang (long-term). Berdasarkan laporan IPCC pada tahun 

2007 dengan menggunakan data pasang surut long term [18]. 

 

 
Gambar 2. 7 Perubahan kenaikan permukaan air laut 

[18] 

 

 
Gambar 2. 8 Kenaikan muka laut rata-rata glonal dari satelit altimetri 

[12] 
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2.4 Koefisien Korelasi 

Koefisien korelasi mengukur kekuatan dan arah hubungan linier dari dua variabel. 

Harus diingat bahwa nilai koefisien korelasi yang kecil (tidak signifikan) bukan 

berarti kedua variabel tersebut tidak saling berhubungan. Mungkin saja dua 

variabel mempunyai keeratan hubungan yang kuat namun nilai koefisien 

korelasinya mendekati nol, misalnya pada kasus hubungan non linier. Dengan 

demikian, koefisien korelasi hanya mengukur kekuatan hubungan linier dan tidak 

pada hubungan non linier [19]. 

 

Karakteristik korelasi  

a. Nilai r selalu terletak antara -1 dan +1  

b. Nilai r tidak berubah apabila seluruh data baik pada variabel x, variabel y, 

atau keduanya dikalikan dengan suatu nilai konstanta (c) tertentu (asalkan c ≠ 

0).  

c. Nilai r tidak berubah apabila seluruh data baik pada variabel x, variabel y, 

atau keduanya ditambahkan dengan suatu nilai konstanta (c) tertetu.  

d. Nilai r tidak akan dipengaruhi oleh penentuan mana variabel x dan mana 

variabel y. Kedua variabel bisa saling dipertukarkan.  

e. Nilai r hanya untuk mengukur kekuatan hubungan linier, dan tidak dirancang 

untuk mengukur hubungan non linier  

 
Tabel 2. 4 Koefisien korelasi 

[20] 

Interval Koefisien  Tingkat Hubungan 

0.80-1.000  Sangat Kuat 

0.60-0.799 Kuat 

0.40-0.599  Cukup Kuat 

0.20-0.399  Rendah 

0.00-0.199  Sangat Rendah 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan tentang nilai koefisien korelasi uji 

pearson product moment dan makna keeratannya dalam sebuah analisis statistik 

atau analisis data. Berikut penjelasannya: 

1. Nilai koefisien 0 = Tidak ada hubungan sama sekali (jarang terjadi),  

2. Nilai koefisien 1 = Hubungan sempurna (jarang terjadi),  
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3. Nilai koefisien > 0 sd < 0,2 = Hubungan sangat rendah atau sangat lemah,  

4. Nilai koefisien 0,2 sd < 0,4 = Hubungan rendah atau lemah,  

5. Nilai koefisien 0,4 sd < 0,6 = Hubungan cukup besar atau cukup kuat,  

6. Nilai koefisien 0,6 sd < 0,8 = Hubungan besar atau kuat,  

7. Nilai koefisien 0,8 sd < 1 = Hubungan sangat besar atau sangat kuat. 

 

       (2.8) 

 

 

Keterangan : 

𝑟𝑥𝑦  : Koefisien korelasi r pearson 

𝑛  : Jumlah sampel/observasi. 

𝑥  : Variabel bebas/variabel pertama 

𝑦  : Variabel terikat/variabel kedua. 

 

2.5 Regresi Linier 

Kemiringan atau perubahan muka air laut dapat diketahui dengan cara 

menganalisis muka air laut. Pada penelitian ini SLR dihitung menggunakan 

metode trend analisis, dengan menggunakan cara analisis regresi linier Sea level 

anomaly terhadap waktu (tahun). 

 

Regresi linier adalah metode satistika yang digunakan untuk membentuk model 

hubungan antara variabel terikat dengan satu atau lebih variabel bebas. Koefisien 

pada regresi linier adalah nilai duga parameter didalam model regresi linier untuk 

kondisi sebenarnya. Koefisien regresi linier dibedakan menjadi 2 macam [21] 

yaitu: 

1. Intersep (Intercept) 

Intersep dalam definisi matematis adalah suatu titik perpotongan antara suatu 

garis dengan sumbu Y pada diagram/sumbu kartesius saat nilai X=0. 

Sedangkan definisi secara statistika adalah nilai rata-rata pada variabel Y 

apabila nilai variabel X=0. Apabila X tidak memberi kontribusi, maka rata-

rata variabel Y akan bernilai sebesar intersep. Intersep hanya suatu konstanta 

yang memungkinkan munculnya koofisien lain dalam regresi linier. 
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2. Slope 

Slope adalah koefisien regresi untuk variabel X (variabel bebas). Menurut 

konsep statistika, slope merupakan suatu nilai yang menunjukkan seberapa 

besar kontribusi (sumbangan) yang diberikan suatu variabel X terhadap Y. 

Nilai slope dapat diartikan sebagai ratarata pertambahan atau pengurangan 

yang terjadi pada variabel y setiap peningkatan satu satuan variabel X. 

 

Persamaan matematis regresi linier yaitu: 

 

𝑦 = 𝑎 + 𝑏t     (2.9) 

 

Keterangan : 

𝑦 : tinggi muka air laut 

𝑎 : nilai offset 

𝑏 : kemiringan/kenaikan (Slope/trend) 

t : waktu 

 

Nilai a dan b merupakan konstanta regresi linier. Konstanta a biasanya disebut 

dengan intersep. Intersep yaitu jarak titik asal atau titik acuan dengan titik potong 

garis regresi dengan sumbu Y. Konstanta b dinamakan juga slope, yang 

menunjukkan kemiringan atau kecondongan garis regresi terhadap sumbu X. 

Nilai konstanta regresi dapat dihitung menggunakan persamaan di bawah [19]. 

 

b = 
𝑛(xy)− (x)(y)

𝑛(x2)− (x²) 
    (2.10) 

 
𝑎 = Y – b. t     (2.11) 

  
Keterangan : 

X : rata-rata variable t (waktu) 

Y : rata-rata variable y (tinggi muka laut) 

 

Kemudian untuk mendapatkan kenaikan muka air laut (sea level rise) setiap 

tahunnya, yaitu dengan mengkaliikan nilai slope dengan jumlah hari dalam satu 

tahun. Dapat dituliskan dengan rumus dibawah : 
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SLR = b * (365 hari)    (2.12) 
 

Keterangan : 

SLR  : Sea level rise (per tahun) 

b  : slope (kemiringan) 

 

2.6 Koreksi Outlier 

Outlier adalah data yang memiliki nilai sangat jauh dari nilai umumnya, atau 

dengan kata lain memiliki nilai yang ekstrem. Adanya outliers ini dapat 

berpengaruh pada hasil uji asumsi, seperti uji normalitas, lineraritas, maupun 

homogenitas varians. Deteksi outlier dikenal dikenal sebagai deteksi anomaly 

yang merupakan proses mencari data objek dengan perilaku yang berbeda dari 

keseluruhan data [22] [23]. 

 

Ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya data outliers [20], 

diantaranya  adalah : 

a) Terkontaminasi daratan 

b) Pengukuran pada perairan sangat dangkal 

c) Kesalahan instrument satelit 

d) Fakta di lapangan memang demikian 

 

Data Outlier dalam penelitian harus mendapatkan perlakuan khusus, karena dapat 

menyebabkan terjadinya bias pada hasil penelitian. Namun semuanya masih 

tergantung pada tujuan penelitian, sebab apabila nilai-nilai ekstrim yang 

dimaksud memang diupayakan untuk dinilai keberadaannya atau dinilai 

fenomenanya, maka outlier tersebut dapat dibiarkan. [24]. 

 


