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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Gambaran Umum Gunung Anak Krakatau 

Gunung Anak Krakatau terletak di Kepulauan Krakatau dengan luas 3.090 ha, 

Kepulauan Krakatau ini terdiri atas Pulau Sertung (1.060 ha), Pulau Panjang (310 

ha), Pulau Rakata (1.400 ha) dan Pulau Anak Krakatau (320 ha). Secara Geografis 

Kepulauan Krakatau terletak pada koordinat 6°03'15"- 6°10'30" LS dan 

105°21'15" - 105°27'45"BT [10].  

Gunung Anak Krakatau yang ditunjukkan pada Gambar 2.1 merupakan anak 

dari Gunung Krakatau yang pernah meletus dahsyat pada tahun 1883. Secara 

geografis puncak gunung Anak Krakatau terletak pada 6°06'05.8" LS dan 

105°25'22.3" BT dengan ketinggian ± 305 m dpl. Tipe gunung api ini adalah salah 

satu kerucut aktifnya berada di pusat kaldera [11].  

 

Gambar 2. 1 Gunung Anak Krakatau 

(Sumber: Google Earth) 

Gunung Anak Krakatau terletak di dalam Kaldera Krakatau yang terbentuk 

pada letusan paroksimal kedua tahun 1883 disebut dengan periode pembangunan 

yang dimulai dengan kegiatan vulkanik bawah laut pada 29 Desember 1927. Dua 
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tahun kemudian pada 20 Januari 1929 Gunung Anak Krakatau muncul di 

permukaan laut berupa dinding kawah dan sejak Agustus 1930 gunung api 

terbentuk secara permanen di atas muka laut [11]. 

Pada November 1992 hingga Juni 2001 Gunung Anak Krakatau meletus terus-

menerus hampir setiap hari, bahkan setiap 15 menit sekali. Kegiatan letusan 

Gunung Anak Krakatau saat ini bukan ancaman dan tidak menimbulkan bencana 

bagi penduduk dan pelayaran di sekitar Selat Sunda, hal ini karena jangkauan 

lontaran batu (pijar) terbatas sekitar Pulau Anak Krakatau. Pertumbuhan Gunung 

Anak Krakatau terbilang cepat, dari awal munculnya di permukaan laut pada tahun 

1929 sampai dengan tahun 2010 tingginya sudah mencapai 320 m dpl [12].  

2.2 Deformasi Gunung Berapi 

Deformasi adalah perubahan kedudukan, pergerakan secara absolut atau relatif 

dari posisi suatu materi atau perubahan kedudukan dalam dimensi yang linier [13]. 

Pergerakan secara absolut adalah gerakan pada suatu sistem referensi tertentu yang 

dilihat dari titik itu sendiri, sedangkan pergerakan secara relatif adalah gerakan pada 

suatu sistem referensi tertentu yang dilihat dari titik lainnya. Efek-efek dari 

penyebab deformasi atau pergeseran pada suatu materi akan menciptakan reaksi 

yang sebanding dengan sifat geometrik dan jenis material dari materi yang ter-

deformasi tersebut. Beban atau gaya berat materi merupakan gaya penyebab 

deformasi [14] 

Deformasi yang terjadi pada objek di bumi dapat dibagi menjadi dua sifat yaitu 

sifat statik dan sifat dinamik. Deformasi statik adalah deformasi yang bersifat 

permanen dan tidak dapat kembali kedudukan semula. Sedangkan, deformasi 

dinamik adalah deformasi sesaat yang bersifat elastis (dapat kembali ke kedudukan 

awal) [15]. Untuk mengetahui terjadinya deformasi pada suatu tempat atau objek 

diperlukan suatu survei atau pengamatan, yaitu survei deformasi dan geodinamika. 

Survei deformasi dan geodinamika merupakan survei geodetic yang digunakan 

untuk mempelajari fenomena-fenomena deformasi dan geodinamika. Fenomena-

fenomena tersebut terbagi menjadi dua, yaitu fenomena deformasi dan geodinamika 

yang disebabkan oleh alam seperti pergerakan lempeng tektonik, aktivitas gunung 

berapi, gempa bumi dan lain-lain. Fenomena yang lain adalah fenomena deformasi 
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dan geodinamika yang disebabkan oleh manusia seperti bangunan, jembatan, 

bendungan, dan lain sebagainya [16]. 

Deformasi permukaan tanah pada gunung berapi terjadi karena adanya 

perubahan tekanan magma atau intrusi magma. Biasanya deformasi dinyatakan 

dengan pergeseran (displacement) arah horizontal, vertikal, dan tilting (ungkitan). 

Pada prinsipnya deformasi dari tubuh gunung api dapat berupa kenaikan 

permukaan tanah (inflasi) ataupun penurunan permukaan tanah (deflasi). 

Deformasi yang berupa inflasi umumnya terjadi karena proses gerakan magma ke 

permukaan yang menekan permukaan tanah di atasnya. Deformasi maksimal 

biasanya teramati tidak lama sebelum letusan gunung api berlangsung. Deformasi 

berupa deflasi umumnya terjadi selama atau sesudah masa letusan. Pada saat itu 

tekanan magma di dalam tubuh gunung api telah melemah, sehingga menyebabkan 

permukaan tanah cenderung kembali ke posisinya semula [1].  

Gejala deformasi gunung api akan menyebabkan pergeseran posisi suatu titik 

di tubuh gunung api. Pergeseran posisi tersebut dapat terjadi baik dalam arah 

horizontal atau vertikal. Pemantauan deformasi suatu gunung api dapat dilakukan 

dengan menggunakan berbagai macam sensor atau sistem. Metode deformasi ini 

pada dasarnya ingin mendapatkan pola dan kecepatan dari gerakan tubuh gunung 

api baik dalam arah horizontal maupun vertikal. Pemantauan deformasi gunung api 

dengan metode deformasi umumnya dapat diklasifikasikan atas dua tipe, yaitu 

metode episodik dan metode kontinyu. Metode episodik yakni pemantauan 

dilakukan secara berkala dalam selang waktu tertentu dengan menggunakan data 

Gambar 2. 2 Gejala Deformasi Pada Gunung Api Aktif  

(Suganda, 2007) 
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pengamatan terestris, pengamatan GPS dan juga SAR (Synthetic Aperture Radar). 

Sedangkan, metode kontinyu yakni menggunakan sensor-sensor tiltmeter, 

extensiometer, dan dilatometer yang hanya mengkarakteristik deformasi yang 

sifatnya relatif lokal [17]. 

2.3 Radar (Radio Detection and Ranging) 

Radar bekerja pada gelombang elektromagnetik berupa gelombang radio dan 

gelombang mikro, gelombang mikro dapat menembus awan dan vegetasi 

tergantung pada frekuensi yang digunakan, dan tidak dipengaruhi oleh cuaca dan 

waktu dalam proses pengerjaan nya. Hal ini karena radar menggunakan sensor aktif, 

dimana sensor pada radar memancarkan dan merekam energinya sendiri yang 

dipantulkan oleh objek di permukaan bumi. [18]. 

Prinsip dasar radar adalah memancarkan gelombang radio dan gelombang 

mikro dipancarkan ke seluruh permukaan bumi dan dipantulkan kembali oleh objek 

di permukaan bumi tersebut. Gelombang pantulan inilah yang direkam oleh sensor 

dan diolah menjadi citra. Citra dapat terbentuk karena gelombang yang dipantulkan 

mempunyai intensitas yang berbeda, tergantung sudut pantul objek [19]. 

Radar menggunakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi 0,3 GHz – 

30 GHz dan panjang gelombang 0,7 cm – 100 cm. Besar kecilnya panjang 

gelombang elektromagnetik mempengaruhi terhadap penetrasi gelombang tersebut 

pada objek di permukaan bumi, semakin besar panjang gelombang yang digunakan 

maka semakin kuat daya penetrasi gelombang tersebut. Panjang gelombang 

dikelompokkan menurut band – band, seperti yang dijelaskan pada Tabel 2.1 dan 

aplikasi dari band-band tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.2. Panjang gelombang 

yang akan digunakan pada sistem radar bergantung pada aplikasi yang akan 

dikerjakan [20]. 

Tabel 2. 1 Panjang Gelombang Radar dan Frekuensinya 

Band Panjang Gelombang (cm) Frekuensi (MHz) 

Ka 0,8 – 1,1 40.000 – 26.500 

K 1,1 – 1,7 26.500 – 18.000 

Ku 1,7 – 2,4 18.000 – 12.500 

X 2,4 – 3,8 12.500 – 8.000 
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C 3,8 – 7,5 8.000 – 4.000 

S 7,5 – 15,0 4.000 – 2.000 

L 15,0 – 30,0 2.000 – 1.000 

P 30,0 – 100,0 1.000 – 300 

 

Tabel 2. 2 Aplikasi-aplikasi gelombang radar 

Band Panjang Gelombang (cm) Frekuensi (GHz) Aplikasi 

X 2,4 – 3,8 12.5 – 8 
Militer dan Survey 

Pemetaan 

C 3,8 – 7,5 8 – 4 

Pada radar ruang angkasa 

seperti ERSI dan 

RADARSAT 

S 7,5 – 15,0 4 – 2 Pada sistem Almaz 

L 15,0 – 30,0 2 – 1 Pada SEASAT dan JERSI 

P 30,08 – 100,0 1 – 3 USA JPL – AirSAR 

 Konsep radar adalah mengukur jarak dari sensor ke target dengan wahana 

pesawat terbang atau satelit yang dilakukan ke arah miring atau side looking seperti 

Gambar 2.2, sensor yang ada pada pesawat atau satelit memancarkan gelombang 

elektromagnetik ke objek yang ada di permukaan bumi dan diterima kembali oleh 

sensor untuk menentukan jarak. 

 
Gambar 2. 3 Cara Kerja Radar  

(Nurtyawan, 2019) 

 

2.3.1 Geometri Pencitraan Radar 

Ketika wahana memancarkan gelombang, maka terdapat pencitraan 

geometri tersendiri yang dapat dilihat pada Gambar 2.4. Berikut merupakan 

faktor-faktor geometri pada pencitraan radar [20]. 
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Gambar 2. 4 Geometri Pada Pencitraan Radar  

(Nurtyawan,2019) 

1. Incidence angle  

Incidence angle merupakan sudut yang dibentuk antara pancaran 

gelombang radar dengan garis yang tegak lurus terhadap permukaan objek.  

2. Depression Angle 

Depression angle adalah sudut yang dibentuk dari arah horizontal ke arah 

garis pancaran gelombang radar. 

3. Look Angle 

Look Angle merupakan sudut antara geografis dan arah pancaran gelombang 

radar atau dengan garis yang tegak lurus arah terbang wahana. 

4. Look Direction 

Look direction merupakan arah antena saat melakukan pencitraan. 

2.3.2 Resolusi Radar 

Resolusi radar diartikan dengan kemampuan radar untuk 

memvisualisasikan suatu objek dengan benar yaitu dapat membedakan objek 

yang letaknya berdekatan. Resolusi radar terbagi atas dua bagian menurut 

arahnya yaitu Azimuth Resolution dan Range Resolution. Azimuth Resolution 

merupakan resolusi yang sejajar dengan arah terbang wahana, dengan kata lain 

yaitu kemampuan dari radar untuk membedakan objek yang berlainan yang 

searah lintasan wahana. Sedangkan Range Resolution merupakan resolusi dari 

pulsa radar secara mendatar yang dibatasi oleh bandwidth (B) dari pancaran 

pulsa gelombang (c), dengan semakin lebarnya bandwidth maka resolusi range 

nya semakin baik [16].  
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2.3.3 Polarisasi Radar 

Panjang gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh satelit 

sangat berpengaruh terhadap penetrasi gelombang tersebut pada objek di 

permukaan bumi. Polarisasi pada sinyal radar menandai orientasi gelombang 

elektromagnetik yang di transmisikan dan diterima oleh antena. Biasnya 

pencitraan radar mentransmisikan polarisasi secara horizontal dan menerima 

gema polarisasi secara horizontal juga atau mentransmisikan polarisasi secara 

vertikal dan menerima gema polarisasi secara vertikal dari permukaan bumi 

sehingga menghasilkan polarisasi HH/VV (like-polarized image). Namun ada 

beberapa radar yang didesain untuk mentransmisikan sinyal polarisasi secara 

horizontal/vertikal dan secara terpisah menerima polarisasi secara 

vertikal/horizontal dari permukaan bumi yang disebut dengan polarisasi 

HV/VH (cross-polarized image). Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem 

radar memiliki empat polarisasi, yaitu HH (horizontal-horizontal), VV 

(vertikal-vertikal), HV (horizontal-vertikal), VH (vertikal-horizontal) [16] 

Sifat-sifat permukaan objek akan sangat mempengaruhi polarisasi yang 

diterima sensor setelah gelombang radar dihamburkan balik oleh objek. Setiap 

objek memiliki kemampuan dalam karakteristik yang berbeda ketika 

menghamburkan balik sinyal yang diterimanya. Sehingga, untuk jenis objek 

yang berbeda jenis polarisasi hamburan baliknya akan berbeda [21]. 

2.4 Real Aperture Radar (RAR) 

Real Aperture Radar (RAR) merupakan salah satu sistem pencitraan radar 

dengan mengarah kesamping (side looking) dengan geometri pengamatan berupa 

tinggi terbang, sudut pengamatan, panjang gelombang dan lainnya, tergantung 

pada satelit yang digunakan. Antena dari satelit dengan sistem RAR memancarkan 

sinyal elektromagnetik dengan arah tegak lurus dari satelit pengamatan ke arah 

permukaan bumi. 

Resolusi spasial dari sistem RAR ditentukan oleh ukuran antena yang 

digunakan, semakin panjang antenna, semakin baik resolusi spasial nya. Dalam 

sistem RAR, resolusi spasial dipengaruhi oleh antena (ukuran, durasi pulsa, 
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beamwidth). Semakin besar parameter antena yang digunakan semakin baik 

resolusi spasial nya [22]. 

2.5 Synthetic Aperture Radar (SAR) 

Synthetic Aperture Radar (SAR) merupakan sistem radar koheren yang 

membentuk citra penginderaan jauh resolusi tinggi yang digunakan pada siang 

maupun malam hari dengan segala jenis kondisi cuaca, hal ini karena SAR 

menggunakan gelombang microwave untuk pengamatan permukaan bumi. SAR 

menggunakan prinsip doppler dimana gema radar yang dihasilkan dari putaran 

suatu benda di depan satelit untuk men-sintetis antena seakan-akan antena tersebut 

berukuran lebih besar, seperti yang terlihat pada Gambar 2.5 mengenai geometri 

pencitraan pada sistem SAR. Dengan kata lain SAR merupakan teknologi radar 

imaging yang memanfaatkan teknik pemrosesan sinyal untuk membuat agar antena 

yang berukuran kecil dapat memberikan hasil seperti antena yang berukuran lebih 

panjang. Informasi yang terdapat pada citra SAR adalah amplitudo dan fase, 

informasi fase digunakan dalam bentuk interferometri yang diambil dari dua data 

citra SAR. Sedangkan informasi amplitudo menggambarkan kekuatan dari back 

scattering [23]. 

 

Gambar 2. 5 Geometri Pencitraan Sistem SAR  

(Sumber: Sambodo,2011) 

Karena mempunyai sumber energi sendiri tanpa bergantung pada sumber 

energi matahari, SAR dapat beroperasi siang maupun malam dalam segala kondisi 
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cuaca hal ini karena gelombang mikro dapat menembus awan, hujan dan asap. 

Gelombang mikro juga dapat menembus lapisan permukaan seperti kanopi 

vegetasi, lebih dalam dari pada panjang gelombang optis. SAR juga sensitif 

terhadap kekasaran permukaan, kelembaban, sifat elektris dan gerakan dalam 

permukaan yang disinari. Meskipun sistem SAR menjanjikan banyak keuntungan, 

namun dalam operasionalnya pemanfaatan data SAR secara luas masih menemui 

kendala dibandingkan dengan data dari penginderaan jauh sistem optis. Kendala-

kendala tersebut diantaranya [24]: 

1. Adanya noise speckle pada citra SAR yang tampak sebagai noise/tekstur 

bintik-bintik terang-gelap yang tidak beraturan dalam citranya. 

2. Permasalahan geometris yang khas pada citra SAR akibat pencitraan 

kesamping (side looking) yang ditunjukkan pada Gambar 2.6 seperti: 

a. Foreshortening merupakan distorsi pada citra SAR yang terjadi 

pada area dengan kemiringan (slope) yang menghadap pada arah 

datangnya sinyal radar sehingga luasan area tersebut tampak 

menjadi lebih pendek. 

b. Layover terjadi apabila kemiringan area yang dicitrakan sangat 

tajam dan posisinya dekat dengan nadir, seperti puncak gunung dan 

posisi bagian yang lebih rendah (kaki gunung) menjadi 

berkebalikan.  

c. Shadow merupakan suatu area gelap dalam citra SAR dimana tidak 

terdapat sinyal balik radar yang terdeteksi oleh sensor SAR akibat 

terhalang oleh objek dengan ketinggian/tingkat kecuraman yang 

tajam, seperti gunung dan gedung tinggi. 

 

Gambar 2. 6 Geometri Akuisisi data Radar  

(Natsir, 2014) 
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2.6 Sentinel-1 

Sentinel-1 merupakan misi yang dikembangkan European Radar Observatory 

bersama Copernicus dari European Commission (EC) dan European Space Agency 

(ESA), Sentinel-1 misi dari synthetic aperture radar (SAR) yang dapat mencitrakan 

di segala cuaca dan pada siang maupun malam. Sentinel-1 menggunakan C-band 

dengan frekuensi 5.405 GHz yang beroperasi dalam empat mode pencitraan yang 

memiliki resolusi berbeda (hingga 5 m) dan jangkauan hingga 400 km. Sentinel-1 

ini mendukung operasional di bidang marine monitoring, land monitoring dan 

emergency management services.  

 Sentinel-1 terdiri dari dua satelit yakni Sentinel-1A dan Sentinel-1B yang 

diluncurkan secara terpisah. Sentinel-1A yang diluncurkan pada April 2014 dapat 

memetakan setiap 12 hari sekali, dengan adanya dua satelit maka dapat dilakukan 

repeat cycle selama 6 hari pada equator [25]. Satelit ini beroperasi dalam empat 

mode akuisisi seperti yang terlihat pada Gambar 2.7. 

 

Gambar 2. 7 Mode pencitraan Sentinel-1 

(Sumber: ESA Sentinel) 

• Stripmap Mode 

Mode pencitraan Stripmap digunakan untuk misi ERS dan Envisat. 

Stripmap menyediakan cakupan pencitraan dengan resolusi 5 x 5 m dengan 

narrow swath 80 km.  
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• Interferometric Wide Swath Mode 

Interferometric Wide Swath Mode (IW) memiliki swath area yakni 250 km 

dengan resolusi geometrik 5 x 20 m.  

• Extra Wide Swath Mode 

Mode pencitraan Extra Wide Swath ini ditunjukkan untuk operasional 

Maritim, Ice dan zona area kutub dengan cakupan yang luas. Mode EW 

memiliki resolusi 20 x 40 m. 

• Wave Mode 

Mode Pencitraan ini digunakan untuk memodelkan gelombang laut yang 

dapat membantu menentukan arah, panjang gelombang dan ketinggian 

gelombang di laut terbuka. Dengan cakupan 20 x 20 km di setiap Vignette 

memiliki resolusi spasial 5 x 5 m. 

2.7 Interferometry Synthetic Aperture Radar (InSAR) 

Interferometry Synthetic Aperture Radar atau InSAR dikembangkan untuk 

memperoleh peta topografi pada area tertentu atau ketinggian topografi suatu titik 

tertentu di permukaan bumi. Produk dari teknik ini adalah interferogram yang 

diperoleh dengan mengali silangkan pixel demi pixel dari dua image SAR (dua citra 

SLC) dan kemudian didapatkan digital elevation model yang mewakili topografi 

bumi. SAR image pertama disebut master dan yang kedua disebut slave, sehingga 

dihasilkan interferogram amplitudo yang merupakan hasil dari amplitudo image 

master yang dikalikan dengan slave image. Sedangkan interferometric phase adalah 

perbedaan antara fase pada image [26]. 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑒𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 = 𝑦(𝑚𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟) × 𝑦(𝑠𝑙𝑎𝑣𝑒) ........................ (2.1) 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑒𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 = 𝐴𝑀𝐴𝑆 𝑒𝑖(𝜑𝑚−𝜑𝑠) .................................... (2.2) 

𝜑 = 𝜑𝑀 − 𝜑𝑆 = 𝑡𝑎𝑛−1 (
𝐼

𝑅
) =  −

4𝜋(𝑅𝑀−𝑅𝑆)

𝜆
 .......................... (2.3) 

dimana 𝜑 merupakan interferometric phase atau beda fase yang dihasilkan dari 

citra master dan slave, 𝑅𝑀 dan 𝑅𝑆 merupakan jarak geometri dari satelit ke objek 

dan  𝜆 adalah panjang gelombang sistem SAR. 
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InSAR yang merupakan salah satu metode dari SAR saat ini banyak digunakan 

untuk pemetaan topografi daratan dan permukaan es, studi struktur geologi dan 

klasifikasi batuan, studi gelombang dan arus laut, studi karakteristik dan pergerakan 

es, pengamatan deformasi dan gempa [27]. 

2.8 Differential Interferometry Synthetic Aperture Radar (DInSAR) 

Teknik Differential Interferometry Synthetic Aperture Radar (DInSAR) 

digunakan untuk mengkompensasi efek topografi dari suatu interferogram 

menggunakan digital elevation model (DEM). Teknik ini mencoba untuk 

mengeliminasi kontribusi topografi terhadap fase pada area yang diteliti, produk 

interferometry ini adalah sebuah citra yang sering disebut dengan istilah differential 

interferogram. Interferogram mengandung informasi mengenai perubahan fase 

yang diakibatkan oleh deformasi [28]. 

DInSAR merupakan perkembangan dari teknik InSAR. Perbedaan antara 

InSAR dan DInSAR salah satunya adalah hasil akhir dari kedua proses tersebut. 

Pada proses InSAR hasil akhir berupa DEM (Digital Elevation Model), sedangkan 

pada DInSAR hasil akhirnya berupa displacement map atau bisa disebut peta 

deformasi [29]. Differential SAR interferometry (DInSAR) merupakan teknik 

remote sensing (Penginderaan Jauh) yang mengukur perubahan dan perpindahan 

permukaan tanah dengan mengeksploitasi pengukuran perubahan fase 

(disebut/dikenal dengan interferogram) antara dua citra SAR dengan waktu akuisisi 

pada epok tb dan ta. Raw Interferogram 𝛥𝜑𝑟𝑎𝑤 (𝑡𝑎, 𝑡𝑏) merupakan hasil dari 

kontribusi fase karena deformasi tanah antara tb dan ta yang dapat di representasi 

kan sebagai berikut [30] : 

∆𝜑𝑟𝑎𝑤(𝑡𝑏, 𝑡𝑎): ∆𝜑𝑑𝑒𝑓(𝑡𝑏, 𝑡𝑎) + ∆𝜑𝑎𝑡𝑚𝑜(𝑡𝑏, 𝑡𝑎) + ∆𝜑𝑜𝑟𝑏(𝑡𝑏 , 𝑡𝑎) +  ∆𝜑𝑛𝑜𝑖𝑠𝑒(𝑡𝑏 , 𝑡𝑎).(2.4) 

Keterangan: 

∆𝜑𝑑𝑒𝑓(𝑡𝑏, 𝑡𝑎) = perbedaan pada keterlambatan atmosfer antara tb dan ta 

∆𝜑𝑎𝑡𝑚𝑜(𝑡𝑏, 𝑡𝑎)= merupakan orbital separation antara satelit tb dan ta (spatial 

baseline) 

∆𝜑𝑜𝑟𝑏(𝑡𝑏 , 𝑡𝑎) = menggambarkan kelengkungan bumi dan topografi bumi 

∆𝜑𝑛𝑜𝑖𝑠𝑒(𝑡𝑏 , 𝑡𝑎)= phase noise 
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Fase orbital di modelkan dengan menggunakan informasi yang ada pada 

orbit satelit, yang hanya diketahui secara tidak sempurna. Fase orbital ∆𝜑𝑜𝑟𝑏(𝑡𝑏 , 𝑡𝑎) 

diperoleh dari: 

∆𝜑𝑜𝑟𝑏(𝑡𝑏 , 𝑡𝑎) =  ∆𝜑0
𝑜𝑟𝑏

(𝑡𝑏 , 𝑡𝑎) +  ∆𝜑𝑍
𝑜𝑟𝑏

(𝑡𝑏, 𝑡𝑎).............. (2.5) 

Dengan ∆𝜑0
𝑜𝑟𝑏

(𝑡𝑏, 𝑡𝑎) adalah orbital fase awal atau pertama berdasarkan yang 

tersedia pada orbit satelit dan ∆𝜑𝑧
𝑜𝑟𝑏

(𝑡𝑏 , 𝑡𝑎) merupakan orbital phase error (OPE) 

berdasarkan kesalahan orbit. Differential interferogram ∆𝜑(𝑡𝑏 , 𝑡𝑎) didapatkan 

dengan mengurangi fase orbital awal dari raw interferogram seperti berikut: 

∆𝜑(𝑡𝑏 , 𝑡𝑎) =  ∆𝜑𝑟𝑎𝑤(𝑡𝑏, 𝑡𝑎) −  ∆𝜑0
𝑜𝑟𝑏

(𝑡𝑏, 𝑡𝑎) .................... (2.6) 

Sehingga differential interferogram dapat ditentukan dengan persamaan sebagai 

berikut: 

∆𝜑(𝑡𝑏 , 𝑡𝑎) =  ∆𝜑𝑑𝑒𝑓(𝑡𝑏 , 𝑡𝑎) + ∆𝜑𝑎𝑡𝑚𝑜(𝑡𝑏 , 𝑡𝑎) + ∆𝜑𝑍
𝑜𝑟𝑏

(𝑡𝑏 , 𝑡𝑎) +  ∆𝜑𝑛𝑜𝑖𝑠𝑒(𝑡𝑏 , 𝑡𝑎).............. (2.7) 

 2-pass differential interferometry menggunakan dua citra SAR, teknik ini 

menghasilkan interferogram dari dua citra SAR dan simulasi interferogram dari 

DEM. Teknik lainnya adalah 3-pass dan 4-pass differential interferometry. Three-

pass differential interferometry minimal menggunakan tiga citra untuk 

menghasilkan dua interferogram dengan referensi citra master yang sama. 

Keuntungan dari three-pass differential interferometry adalah kesamaan dari 

kondisi geometrik dari topografi dan pasangan deformasi memiliki citra master 

yang sama, keuntungan lainnya adalah tidak memerlukan DEM. Four-pass 

differential interferometry teknik yakni menggunakan minimal empat citra SAR 

untuk menghasilkan dua interferogram (referensi yang berbeda atau citra master 

yang berbeda). Kedua interferogram memiliki perbedaan satu sama lainnya. 

Berbeda dengan three-pass differential interferometry adalah Four-pass 

differential interferometry pasangan citra berasal dari pasangan yang berbeda 

sehingga perlu dilakukan resampling dari kedua interferogram untuk menyesuaikan 

geometri nya [26]. 


