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BAB II 

TEORI DASAR 

 

 

2.1 Land Subsidence  

Penurunan muka tanah adalah turunnya elevasi permukaan tanah terhadap bidang 

referensi yang dianggap stabil, penurunan muka tanah alami terjadi secara 

perlahan atau juga terjadi secara mendadak [30]. Penurunan muka tanah yang 

bersifat mendadak biasanya diikuti dengan perubahan fisik yang nyata dan dapat 

diketahui secara langsung besar dan kecepatan penurunannya.  

Namun untuk penurunan muka tanah yang bersifat secara perlahan diketahui 

setelah kejadian yang berlangsung lama, besar penurunannya dapat ditentukan 

dengan mekanisme periodik. Penurunan tanah alami terjadi secara regional yaitu 

meliputi daerah yang luas atau terjadi secara lokal yaitu hanya sebagian kecil 

permukaan tanah. Hal ini disebabkan oleh adanya rongga di bawah permukaan 

tanah, biasanya terjadi didaerah yang berkapur [30]. 

Penurunan tanah dapat disebabkan oleh gejala alam ataupun kegiatan manusia. 

Penurunan tanah yang disebabkan gejala alam diantaranya pembebanan sedimen, 

kompaksi formasi holosen, dan aktivitas tektonik ataupun vulkanik. Penurunan 

tanah yang disebabkan aktivitas manusia diakibatkan oleh ekstraksi fluida, 

penambangan, perubahan drainase, dan pembebanan [5]. 

Akibat terjadinya penurunan permukaan tanah yang terakumulasi selama rentang 

waktu tertentu, dapat mengalami besaran hingga beberapa meter lebih yang dapat 

mengakibatkan gangguan terhadap daerah tersebut.   
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Tabel 2. 1 Faktor-faktor yang berasosiasi dengan potensi land subsidence di kota-kota di 

Indonesia [5]. 

Proses Laju 

Penurunan 

Pola Spasial Geologi Penggunaan 

Lahan 

Kompaksi 

sedimen berumur 

holosen 

< 1 cm/th Regional Sedimen yang 

dapat 

terkompaksi 

Semua jenis 

lahan 

Ekstraksi fluida 

(air tanah, minyak 

bumi dan gas) 

mencapai 

10 cm/th 

Regional – 

patchy 

Sedimen yang 

dapat 

terkompaksi 

Industri, 

campuran, 

dan pertanian 

Penambangan mencapai 

10 cm/th 

Regional – 

patchy 

Semua jenis 

sedimen 

Industri 

(tambang) 

Pemanfaaatan air 

permukaan 

< 5 cm/th regional – 

local 

Sedimen yang 

dapat 

terkompaksi 

Industri, 

campuran, 

dan pertanian 

Pembebanan 

sedimen 

< 5 cm/th Regional – 

patchy 

Sedimen yang 

dapat 

terkompaksi 

Industri dan 

campuran 

 

Pada Tabel 2.1 pola spasial dari penurunan muka tanah dibedakan menjadi tiga 

yaitu, regional (>100 km2), local (10 – 100 km2), dan patchy (<10 km2). 

Kompaksi sedimen berumur holosen disebabkan oleh dewatering dan 

pemampatan endapan organik, penurunan tanah yang disebabkan oleh faktor ini 

berpengaruh pada area yang luas, yang berkorelasi dengan kondisi geologi, serta 

memiliki laju penurunan yang tetap. 

Penurunan muka tanah yang disebabkan oleh ekstraksi fluida (air tanah, minyak, 

dan gas) dapat mencapai 10 cm per tahunnya, semakin cepat fluida diekstraksi 

maka semakin cepat pula penurunan muka tanah. Penurunan muka tanah ini 

memiliki pola spasial bervariasi dari patchy hingga regional. Pengubahan lahan 

seperti kegiatan reklamasi, konstruksi, dan pertanian dapat menyebabkan 

penurunan muka tanah dengan mekanisme yang sama seperti penurunan muka 

tanah yang disebabkan oleh gejala alam. 
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Penurunan muka tanah jenis ini terbatas pada dua puluh tahun pertama atau 

langsung setelah perubahan lahan, yang umumnya memiliki laju beberapa 

cm/tahun, yang terjadi secara lokal hingga regional. Sedangkan pembebanan 

dipengaruhi oleh kekompakan tanah atau batuan, berat masa tanah atau batuan 

serta massa benda diatasnya, kandungan air, dan getaran bumi baik oleh gempa 

bumi maupun oleh sebab lain. 

 

2.2 Banjir 

Banjir adalah bencana yang sering terjadi di wilayah Indonesia. Bencana ini selalu 

meningkat setiap tahunnya. Meskipun banjir terkadang tidak menimbulkan 

banyak korban jiwa, bencana ini tetap saja merusak infrastruktur dan mengganggu 

stabilitas perekonomian masyarakat secara signifikan. Karakteristik banjir sangat 

beragam, banjir dapat disebabkan karena curah hujan yang tinggi dengan tidak 

diimbangi serapan tanah yang cukup atau dapat terjadi dalam bentuk rob atau 

bandang [3]. 

Menurut [21] banjir memiliki dua arti yaitu meluapnya air sungai yang 

disebabkan keadaan curah hujan tinggi sehingga melebihi daya tampung sungai 

dan banjir juga merupakan bahaya pada daerah datar yang biasanya tidak 

tergenang.  

Sedangkan menurut [20] dalam istilah teknis banjir adalah aliran air sungai yang 

mengalir melampaui kapasitas tampung sungai. Dengan demikian, aliran air 

sungai tersebut akan melewati tebing sungai dan menggenangi daerah di 

sekitarnya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa banjir 

adalah bencana alam yang disebabkan oleh peristiwa alam seperti curah hujan 

tinggi yang sering menimbulkan kerugian baik fisik maupun material. 

 

2.2.1 Faktor Penyebab Banjir 

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya banjir. Secara umum penyebab 

terjadinya banjir dibagi menjadi empat faktor [17]: 
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1. Faktor peristiwa alam, yang meliputi: intensitas curah hujan tinggi, 

pembendungan (dari laut/pasang dan dari sungai induk), penurunan 

muka tanah (land subsidence), dan pendangkalan sungai.  

2. Faktor kondisi alam, yang meliputi: kondisi geografi, topografi, 

geometri sungai.  

3. Faktor kegiatan manusia, seperti: pembangunan di dataran banjir, tata 

ruang di dataran banjir yang tidak sesuai, tata ruang/peruntukan lahan di 

DAS, dan permukiman di bantaran sungai. Faktor kegiatan manusia 

lainnya seperti, pembangunan drainase, bangunan sungai, pembuangan 

sampah, prasarana pengendali banjir yang terbatas, dan persepsi 

masyarakat yang keliru terhadap banjir.  

4. Faktor curah hujan merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap 

terjadinya banjir. Negara Indonesia yang merupakan daerah dengan 2/3 

lautan dan mempunyai curah hujan yang sangat tinggi. Curah hujan 

yang tinggi dalam kurun waktu yang singkat dan tidak dapat diserap 

tanah akan dilepas sebagai aliran permukaan yang akhirnya 

menimbulkan banjir.  

Adapun faktor lain yang mendukung terjadinya banjir adalah faktor 

geomorfologi, DAS, sosial, ekonomi, dan budaya penduduk di pinggir 

sungai juga berpengaruh terhadap banjir. 

 

2.2.2 Daerah Rawan Banjir 

Daerah rawan banjir adalah keadaan yang menggambarkan mudah atau 

tidaknya suatu daerah terkena banjir [21]. Salah satu faktor yang mendasari 

timbulnya banjir berasal dari alam antara lain faktor meteorologi (intensitas 

curah hujan, distribusi curah hujan, frekuensi, dan lamanya hujan 

berlangsung). Selain itu karakteristik daerah aliran sungai (kemiringan 

lahan, ketinggian lahan dan tekstur tanah) juga menjadi salah satu 

penyebabnya.  
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2.3 RADAR (Radio Detection and Ranging) 

RADAR adalah salah satu sistem penginderaan jauh yang tidak dipengaruhi oleh 

cuaca dan waktu dalam proses pekerjaannya karena merupakan metode 

perekaman aktif [29]. Dimana sensor pada radar ini merekam energinya sendiri 

yang dipantulkan oleh obyek di permukaan bumi, sehingga tidak tergantung pada 

radiasi matahari.  

Prinsip dasar radar adalah memancarkan gelombang radio dan dipantulkan 

kembali oleh objek di permukaan bumi, gelombang pantulan tersebut direkam 

oleh sensor dan diolah menjadi citra. Citra dapat terbentuk karena gelombang 

yang dipantulkan mempunyai intensitas yang berbeda, tergantung dari sudut 

pantul obyek.  

Pada Gambar 2.1 merupakan pengaruh panjang gelombang terhadap gangguan 

atmosfer, sehingga hanya beberapa band saja yang dapat digunakan untuk 

pencitraan karena adanya perbedaan interaksi antara atmosfer dan permukaan 

bumi pada setiap panjang gelombangnya [29]. 

 

Gambar 2. 1 Pengaruh panjang gelombang terhadap gangguan atmosfer [29] 
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Tabel 2. 2 Deskripsi Band Pada Radar [29]  

 

Deskripsi band pada radar ditunjukkan pada Tabel 2.2, Band yang biasa 

digunakan untuk pencitraan oleh radar hanya band X, C, L, dan P. Selain band 

tersebut biasanya lebih banyak digunakan untuk kepentingan satelit komunikasi 

baik televisi ataupun penyiaran radio.  

 

2.4 Synthetic Aparature Radar (SAR) 

Synthetic Aparature Radar (SAR) adalah teknologi radar imaging menggunakan 

pemanfaatan teknik pemroses sinyal untuk membuat antena yang berukuran kecil 

tetapi memberikan hasil seperti antena berukuran lebih panjang [7]. Pencitraan 

gelombang mikro dilakukan dengan cara menggerakkan antena yang berukuran 

kecil dan mengirimkan pulsa gelombang secara berurutan.  

SAR merupakan sistem pencitraan gelombang mikro yang aktif. Memiliki 

kemampuan menembus awan, menghasilkan gambar target permukaan dengan 

resolusi tinggi dan memiliki kemampuan operasional siang juga malam. Sehingga 

memungkinkan jalur perambatan radiasi diukur secara akurat [9].  

 

Band Panjang Gelombang (cm) Frekuensi (GHz )

Ka 0.75 - 1.1 27 - 40

K 1.1 - 1.67 18 - 27

Ku 1.67 - 2.4 12 - 18

X 2.4 - 3.75 8 - 12

C 3.75 - 7.5 4 - 8

S 7.5 - 15 2 - 4

L 15 - 30 1 - 2

P 30 - 100 1 - 0.3
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Gambar 2. 2 Geometri Pencitraan SAR [30] 

 

Pada Gambar 2.2 geometri pencitraan SAR ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan, yaitu: 

1. Incidence Angle  

Incidence angle merupakan sudut yang dibentuk oleh pancaran radar 

terhadap garis tegak lurus dari permukaan. 

2. Depression Angle  

Depression angle merupakan sudut yang dibentuk oleh horizon wahana 

terhadap arah pancaran radar. 

3. Look Angle  

Look Angle merupakan sudut yang dibentuk oleh nadir satelit terhadap arah 

pancaran gelombang radar.  

4. Slant Range  

Slant Range merupakan jarak miring dari wahana terhadap objek di 

permukaan bumi. Slant Range ini terbagi menjadi near range (NR) dan far 

range (FR). 
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5. Ground Range  

Ground Range merupakan jarak lurus dari wahana terhadap objek yang ada 

di permukaan bumi. 

 

2.4.1 Proyeksi Resolusi SAR di Permukaan 

Sel resolusi tanah merupakan area lapangan yang dicitrakan dalam setiap resolusi 

SAR dan bergantung pada topografi lokal. Hal ini bergantung pada kemiringan 

area lapangan dalam bidang tegak lurus dengan orbit (arah jangkauan tanah) dan 

pada kemiringan medan dalam arah azimuth yang dapat dilihat pada Gambar 2.3. 

Dimensi dari sel resolusi tanah mempunyai jarak yang berhubungan dengan sel 

resolusi SAR dan mengalami deformasi atau perubahan secara perspektif yang 

tidak biasa (perubahan awal pada area pengukuran). 

 

 

Gambar 2. 3 Efek distorsi geometris [8] 

 

Pada Gambar 2.3 merupakan efek distorsi karena adanya perbedaan representasi 

topografi disebabkan oleh arah pencitraan radar yang ke samping [8], diantaranya: 

  



13 

 

 

 

1. Foreshortening  

Foreshortening menyebabkan proyeksi objek hasil pencitraan menjadi lebih 

pendek dari panjang yang sebenarnya. Distorsi ini tergantung pada look angle 

dari radar, semakin besar look angle maka efek foreshortening akan semakin 

kecil. 

2. Layover 

Layover mengakibatkan titik atau objek yang jauh menjadi lebih dekat 

dengan sensor radar. Layover terjadi pada objek yang lebih tinggi 

dibandingkan objek di depannya, ini disebabkan adanya gelombang yang 

dipantulkan oleh objek yang lebih tinggi diterima terlebih dahulu oleh sensor 

radar. 

3. Shadow 

Shadow terbentuk karena tidak adanya gelombang pantul yang diterima 

kembali oleh radar. Ketiadaan gelombang pantul tersebut disebabkan 

terhalangnya suatu objek, sehingga gelombang yang dipancarkan radar tidak 

mengenai permukaan. Shadow biasanya ditandai adanya bagian yang tampak 

gelap pada citra. 

 

(a) Foreshortening 
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(b) Layover 

 

 
(c) Shadow  

Gambar 2. 4 Distorsi pencitraan. (a) Foreshortening (b) Layover (c) Shadow [26] 

 

2.5 Interferometry Synthetic Aperture Radar (InSAR) 

Interferometry Synthetic Aparature Radar (InSAR) adalah teknologi 

penginderaan jauh yang memanfaatkan citra hasil dari satelit radar [11]. 

Mencitrakan suatu objek di permukaan bumi dengan cara melakukan pengamatan 

terhadap beda fase dua gelombang radar yang berasal dari satu objek merupakan 

penggunaan teknik interferometry. Secara umum setiap piksel pada citra SAR 

terdiri dari fase dan amplitudo.  

a) Amplitudo (a) 

Tampilan gambar pada citra radar dapat terbentuk karena hasil pengukuran 

amplitudo dari adanya sistem radar. Gambaran seberapa kuat hamburan dari objek 
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radar yang dapat diterima oleh transmitter disebut amplitudo. Semakin kuat 

hamburan, maka semakin terang area pada citra radar, hal tersebut menunjukkan 

objek dengan permukaan yang kasar.  

Sedangkan semakin gelap area pada radar semakin lemah hamburan yang berarti 

menunjukkan objek dengan permukaan rata atau halus. Saat gelombang 

elektromagnetik berinteraksi dengan permukaan, maka pulsa gelombang akan 

dipancarkan ke segala arah dan sebagian pantulannya tersebut akan diterima 

kembali oleh sensor. Intensitas gelombang pantul ini cenderung lemah bila 

dibandingkan dengan gelombang yang dipancarkan. Gelombang pantul yang 

dipancarkan dipengaruhi oleh faktor kekerasan permukaan [10]. 

 

b) Phase (𝜙) 

Informasi fase gelombang diperoleh dari tiap-tiap piksel pada citra. Penentuan 

apakah telah terjadi pergerakan pada permukaan yang memantulkan gelombang  

yakni digunakan fase gelombang. 

 

 

Gambar 2. 5 Geometri SAR Interferometri [11] 
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Pada Gambar 2.5 diatas tampak bahwa S1 dan S2 merupakan 2 buah sensor yang 

berbeda, memancarkan gelombang radar pada suatu objek dengan tinggi objek 

tersebut sebesar 𝑍 dari bidang referensi. 𝑅1 dan 𝑅2 adalah jarak geometris objek 

terhadap sensor radar, disebut juga Slant Range. Fase kedua sinyal tersebut 

memenuhi persamaan berikut. 

𝜙1 =  
2𝜋

𝜆
 𝑅1 

 

(2.1) 

𝜙2 =  
2𝜋

𝜆
 𝑅2 (2.2) 

 

Sehingga beda fase (𝜙) antara kedua sinyal yang diterima dari elemen permukaan 

yang sama pada kedua posisi antena dapat dituliskan sebagai persamaan berikut. 

𝛾 =  
𝛴𝐶1𝐶2

∗

√𝛴𝐶1𝐶1
∗ ∗  𝛴𝐶2𝐶2

∗
 

(2.3) 

 

Dengan: 

𝜙 = Beda fase. 

𝜆 = Panjang gelombang. 

2.5.1 Koregistrasi Citra Kompleks 

Pada pengolahan koregistrasi dua citra kompleks, citra kedua (slave image) diolah 

hingga cocok dengan citra utama (master image). Dapat dilihat pada Gambar 2.6 

elemen grid dari suatu citra dan berhubungan erat dengan visualisasi data disebut 

dengan piksel, sedangkan resolusi sel merupakan sifat fisik dari elemen tersebut.  

Citra SAR merupakan citra kompleks yang setiap pikselnya mempunyai nilai 

dalam bilangan kompleks. Piksel kompleks dapat digambarkan sebagai suatu 
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vektor, dimana panjang vektor menyatakan amplitudo (a) sedangkan arah / 

orientasinya menyatakan fase (Φ).  

 

Gambar 2. 6 Koregistrasi citra [13] 

 

Pada koregistrasi citra kompleks, lokasi dari setiap piksel di citra kedua (slave) 

dicocokkan terhadap citra utama (master) kemudian amplitudo dan fase setiap 

citra tersebut dihitung. Pencocokan citra kompleks dapat di artikan sebagai proses 

manipulasi lokasi piksel dan interpolasi nilai piksel untuk mendapatkan nilai dari 

kedua citra [13].  

 

2.5.2 Pembentukan Interferogram 

InSAR memanfaatkan perbedaan dalam pengukuran fase untuk mendapatkan beda 

jarak dan perubahan jarak dari dua atau lebih citra SAR yang memiliki nilai 

kompleks dari permukaan yang sama, hasil perbedaan dari fase merupakan citra 

jenis baru yang disebut inteferogram. Jika terdapat dua citra dalam format SLC 

(Single Look Complex) dari area yang sama, maka informasi fase dari kedua citra 

dalam bentuk bilangan kompleks tersebut dapat dikombinasikan. Menghitung 

lebih dahulu bentuk kompleks dari hasil perkalian kompleks konjugasi antara citra 

utama (master) dengan citra kedua (slave) merupakan proses pembentukan 

Interferogram [13]. 
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Gambar 2. 7 Interferogram [13] 

 

Fringes merupkan terlihat adanya garis-garis tepi pada interferogram. Fringes 

menunjukkan rentang fase antara  −2𝜋 hingga 2𝜋 dalam bentuk warna. Gambar 

2.7 menunjukkan antara warna yang pertama dengan warna yang sama berikutnya 

(misalnya dari awal hitam ke awal hitam berikutnya, atau dari awal putih ke awal 

putih berikutnya), perbedaan yang terjadi adalah sebesar 2𝜋 [13]. 

 

2.5.3 Koherensi 

Penggabungan fungsi gelombang dari suatu sumber yang koheren dsebut dengan 

Interferometri [13]. Nilai koherensi menunjukkan hasil seberapa jauh pencocokan 

antara citra master dan citra slave. Nilai koherensi tersebut dihitung dari 

hubungan sebagai berikut:  

 

𝛾 =  
𝛴𝐶1𝐶2

∗

√𝛴𝐶1𝐶1
∗ ∗  𝛴𝐶2𝐶2

∗
 (2.4) 

 

Pada persamaan diatas, * adalah kompleks konjugasi, 𝐶1 adalah citra master, dan 

𝐶2 adalah citra slave. Jika citra 𝐶1 dan 𝐶2 benar-benar identik, maka 𝛾 = 1, akan 

tetapi jika tidak maka 0 ≤ 𝛾 ≤ 1. Sesuai dengan persyaratan yang diberikan oleh 

European Space Agency (ESA), nilai minimum koherensi untuk pembentukan 

Model Tinggi Permukaan Dijital adalah 0,2 [13]. 
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2.5.4 Pengolahan Phase Unwrapping 

Seperti disebut sebelumnya interferogram merupakan informasi beda fase, dimana 

informasi ini berhubungan langsung dengan bentuk topografi. Informasi ini 

terbatas antara −2𝜋 dan 2𝜋 sehingga menimbulkan masalah ambiguitas dalam 

menghitung siklus fase yang diperlukan untuk mendapatkan jarak miring yang 

benar. Dapat dilihat pada Gambar 2.8 fase ini disebut fase relatif, penyelesaian 

ambiguitas ini adalah pengolahan phase unwrapping yaitu untuk mendapatkan 

fase absolut, melalui hubungan berikut: 

 

𝜙𝑎𝑏𝑠 =   𝜙 + 𝑘. 2𝝅 (2.5) 

 

dimana, 

 𝜙𝑎𝑏𝑠  = fase absolut. 

 𝜙  = fase relative. 

 𝑘  = ambiguitas fase. 

 

Gambar 2. 8 Fase relatif, Fase absolut dan Karakteristik fase absolut yang dipengaruhi 

noise [13] 
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2.5.5 Konversi Fase menjadi Tinggi 

Dengan memisalkan proyeksi interferometri hanya memiliki satu dominan titik 

hamburan di setiap sel resolusi tanah yang tidak berubah seiring waktu, maka 

penyebaran titik ini diamati oleh dua SAR dari sudut pandang yang berbeda. Pada 

kasus ini perbedaan jalur perjalanan dari masing-masing dua satelit SAR ke sel 

resolusi tanah dipengaruhi fase interferometri dari setiap piksel citra SAR. 

 

Setelah titik referensi tanah telah ditemukan, maka variasi dari perbedaan jalur 

perjalanan ∆𝑟 yang menghasilkan perpindahan dari sel resolusi referensi ke titik 

lain yang dapat diberikan oleh proyeksi sederhana (perkiraan ini hanya cocok 

untuk baseline yang cukup kecil dan sel resolusi yang tidak terlalu jauh) dan 

bergantung dengan parameter geometrinya [9]. Parameter geometri sistem 

interferometry SAR ditunjukkan pada Gambar 2.9 di bawah ini.  

 

 

Gambar 2. 9 Parameter geometri sistem inteferometri SAR [9] 

 

Parameternya adalah: 

1. Garis tegak lurus dari satelit pertama ke satelit kedua 𝐵𝑛 

2. Jarak target-radar 𝑅 
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3. Perpindahan antara sel resolusi sepanjang garis tegak lurus dengan 

kemiringan 𝑞𝑠 

∆𝑟 = −2 
𝐵𝑛𝑞𝑠

𝑅
 (2.6) 

 

Variasi fase interferometri ∆𝜙 kemudian sebanding dengan ∆𝑟 dibagi dengan 

panjang gelombang yang ditransmisikan 𝜆:  

∆𝜙 =  
2𝜋∆𝑟

𝜆
=

4𝜋

𝜆

𝐵𝑛𝑞𝑠

𝑅
 (2.7) 

 

2.5.6 Pengolahan Geo-coding 

Setiap tinggi titik pada hasil konversi dari fase ke tinggi dilakukan pengolahan 

Geo-coding yang dapat dilihat pada Gambar 2.10 dibawah. Pengolahan Geo-

coding merupakan proses untuk mendapatkan semua titik tersebut terhadap suatu 

referensi tertentu sehingga interferogram yang didapat sudah georeference, yang 

berarti bahwa posisi suatu piksel memiliki posisi di permukaan bumi atau model 

deformasi posisinya sudah diketahui di permukaan bumi [13]. 

 

 

Gambar 2. 10 Model tinggi permukaan hasil interferometri SAR bergeoreferensi [13] 
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2.6 Differential Interferometry SAR 

Interferometri diferensial adalah teknik dalam membedakan perbedaan fase akibat 

topografi dan deformasi [32]. Dalam interferometri diferensial, dilakukan 

pemisahan komponen fase yang berbeda. Umumnya menggunakan metode DEM 

dan mengurangi fase topografi dari interferogram.  

Adapun metode lain menggunakan beberapa interferogram untuk menghitung fase 

topografi, seperti dalam interferometri 3-citra atau 4-citra. Beberapa interferogram 

dapat digunakan pada area yang tidak memiliki DEM yang tersedia, atau di mana 

model ketinggian tidak memiliki akurasi yang diinginkan. 

Dalam interferometri 2-lintasan, noise dalam sistem dan noise dalam fase akibat 

atmosfer biasanya diabaikan. Dengan tujuan untuk mendapatkan perbedaan fase 

yang hanya disebabkan oleh deformasi, hal ini dilakukan dengan simulasi fase 

topografi. Apabila topografi baseline dan sebenarnya dapat diketahui maka dapat 

mensimulasikan fase topografi dari interferogram.  

Batasan utama dari interferometri diferensial 2-citra (dan 3-citra / 4-citra) adalah 

noise atmosfer, kesalahan model elevasi dan perbedaan antara rekaman. 

Kesalahan dalam model ketinggian tercermin dalam interferogram. Untuk 

pasangan gambar interferometri dengan baseline pendek, interferogram akan 

kurang sensitif terhadap topografi dan kesalahan dalam model ketinggian.  

Untuk pasangan gambar dengan baseline yang besar, kesalahan pada model 

ketinggian akan sangat berpengaruh dan menyebabkan kesalahan dalam perkiraan 

deformasi. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, terdapat metode yang telah 

dikembangkan. Berdasarkan asumsi statistik tentang fase dalam ruang dan waktu 

serta kondisi geometris. Salah satu cara tersebut adalah teknik Permanent 

Scatterers (PS). 

 

2.7 PS-InSAR 

Metode PS-INSAR pertama kali dinyatakan dalam jurnal penelitian Permanent 

Scatterers in SAR Interferometry [33], Konsep pada penelitian tersebut yaitu 

menggunakan single coherent pixels yang disebut sebagai Permanent Scatterers 



23 

 

 

 

(PS). Untuk mendapatkan keakuratan DEM pada orde sub-meter ataupun 

milimeter per tahun digunakan pasangan citra SAR dalam jumlah yang banyak 

pada nilai pergerakan permukaan tanah di area dengan nilai koherensi tinggi [34].  

Persistent scatterer InSAR (PS) dikembangkan untuk memberikan solusi terhadap 

dekorelasi InSAR konvensional terutama yang disebabkan oleh efek temporal dan 

geometris. Kesalahan karena variasi spasial dan temporal menyebabkan kesalahan 

fase temporal dan spasial. Kesalahan tersebut menghasilkan daerah tidak terlihat 

pada ruang dan waktu. Hal ini membuat interpretasi pengukuran dari 

interferogram terkadang ambigu dan menjadi sulit. 

Struktur buatan manusia dapat digunakan sebagai reflektor sudut dan referensi 

untuk sistem InSAR karena pusat fase yang koheren. Fungsi dari sudut reflektor 

yakni untuk mengidentifikasi titik-titik (scatterers) dari serangkaian gambar 

InSAR yang mempertahankan koherensinya (sinyal hamburan balik) pada 

permukaan dan waktu [35].  

Distribusi fase interferometri berkisar antara 𝜋 dan −𝜋. Teknik PS InSAR 

biasanya membutuhkan 20 atau lebih citra SAR yang diproses secara bersamaan 

untuk menentukan nilai amplitudo dari semua citra SAR di setiap piksel. 

Kumpulan data yang berisi piksel stabil dipilih dari Piksel yang memiliki nilai 

amplitudo yang relatif tinggi di antara banyak citra SAR [36]. 

Dapat dilihat pada Gambar 2.11 dengan metode ini sinyal yang diperoleh tidak 

terlalu terpengaruh oleh fenomena dekorasi-relasi dengan menggunakan satu 

sinyal hamburan balik dominan untuk setiap piksel sehingga dapat dilakukan 

pengamatan dari fenomena yang dipelajari. Piksel yang dipilih memiliki nilai 

amplitudo yang tidak berubah atau nilai fase yang tetap pada sekumpulan gambar 

PS-InSAR. 
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a)      b) 

Gambar 2. 11  Ilustrasi hamburan balik di dalam sebuah citra SAR (a) hamburan balik di 

dalam sebuah piksel SAR tanpa ada yang mendominasi (b) hamburan 

balik dengan satu (atau lebih) hamburan balik yang mendominasi di 

dalam sebuah piksel SAR [37]. 

 

Tujuan penggunaan metode PS-InSAR adalah untuk memisahkan sinyal noise dan 

mengekstrak sinyal deformasi. Untuk menghapus noise dari fase interferogram 

karena kesalahan topografi dan geometri pencitraan, PS-InSAR menggunakan 

koreksi perataan.  

Prinsipnya adalah menganggap bahwa semua hamburan balik merupakan sistem 

proyeksi WGS-84 (DEM) dalam koordinat radar untuk menghitung kontribusi 

topografi dan kemudian menghapusnya. Oleh karena itu, citra SAR yang tidak 

terlalu terpengaruh oleh gangguan karena atmosfer sehingga menghasilkan 

Persistent scatterers, kesalahan topografi, kesalahan orbital, dan juga dari 

gangguan hamburan balik [35]. 

 

2.7.1 PS Candidates Selection  

Perbedaan koherensi pada interferogram digunakan untuk mengidentifikasi target 

yang stabil. Thresholding korelasi akan menjadi pendekatan yang paling mudah 

dilakukan, jika target menunjukkan koherensi yang sesuai atau selalu lebih baik 

maka akan dipilih sebagai kandidat PS. Karena dispersi yang tinggi pada baseline 

dan keakuratan DEM yang terbatas, beberapa peta koherensi menjadi tidak 

berguna [38]. 



25 

 

 

 

Parameter lain yang digunakan biasanya amplitudo untuk mencari kandidat PS. 

Ada 2 metode utama untuk menemukan kandidat PS yaitu, Signal-to-Clutter 

(SCR) dan dispersi amplitudo. Namun dispersi amplitudo merupakan metode 

yang sering digunakan, karena setiap piksel dalam perekaman SAR dihitung 

secara tersendiri dengan menganalisis amplitudo dari waktu ke waktu [37]. 

Setiap piksel dihitung sebagai [33]: 

𝜎𝜑 = 𝐷𝑎 =
𝜎𝑎

𝜇𝑎
 (2.8) 

 

Di sini 𝜎𝑎 adalah pencar (deviasi standar) dalam amplitudo, 

𝜇𝑎 adalah amplitudo rata-rata dari semua rekaman. 

𝐷𝑎 merupakan piksel dengan hamburan amplitudo rendah, 

𝜎𝜑 diasumsikan hamburan fase rendah dalam waktu dan dengan demikian 

diklasifikasikan sebagai kandidat PS. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 12 Deviasi standar gangguan fase [33]. 

 

Gambar 2.12. di atas menunjukkan hubungan antara gangguan fase (grafik 

merah) dan hamburan amplitudo (grafik biru). Perkiraan rata-rata indeks dispersi 

amplitudo dan standar deviasi fase diplot sebagai fungsi deviasi standar gangguan 
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fase. Nilai kecil dari indeks dispersi amplitudo merupakan perkiraan yang baik 

untuk deviasi standar fase.  

Nilai 0,3 hingga 0,4 sering digunakan sebagai batas persyaratan hamburan 

amplitudo untuk menemukan kandidat PS. Target titik dengan hamburan balik 

yang kuat dan stabil dari waktu ke waktu memiliki gangguan fase yang lebih 

rendah merupakan salah satu hubungan antara amplitudo sinyal yang 

dikembalikan dan gangguan fase [33]. 

Berbeda dengan titik dengan hamburan balik rendah dari waktu ke waktu. Ini 

karena noise sistem diasumsikan sama, terlepas dari amplitudo yang 

dikembalikan. Dalam penelitian [39] hal ini digunakan dengan memilih PS yang 

berpotensi hanya berdasarkan amplitudo hamburan balik. Merupakan salah satu 

alasan mengapa di daerah perkotaan teknologi PS bekerja sangat baik.. 

 

2.7.2 Estimasi Displacement 

Pada fase yang dikoreksi kemudian dilakukan unwrapped dalam tiga dimensi (dua 

spasial dan satu temporal) [37]. Koreksi pada perbedaan fase temporal untuk 

setiap PS dilakukan terlebih dahulu dan kemudian koreksi pada PS referensi juga 

dilakukan pada unwrapped. Untuk fase unwrapped yang benar dari kandidat PS, 

fase tersebut masih mengandung nilai yang berkorelasi spasial yaitu fase akibat 

kesalahan sudut pandang berkorelasi spasial akibat DEM, atmosfer dan kesalahan 

orbit. 

Fase yang berkorelasi spasial ini diasumsikan tidak berkorelasi secara temporal. 

Karena kesalahan ini menyebabkan lompatan nilai fase dalam beberapa 

interferogram, terutama pada pasangan yang memiliki baseline besar jika 

kesalahan akibat sudut pandang satelit besar. Oleh karena itu interferogram 

tersebut tidak digunakan dan fase yang berkorelasi spasial akan dianggap diam, 

dikurangi dari fase sebelum unwrapped. 

Metode StaMPS bekerja sangat baik di daerah-daerah jika tingkat deformasi 

rendah sehubungan dengan pengambilan sampel temporal dan spasial. Jika laju 
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deformasi terlalu tinggi, ambiguitas fase akibat −2𝜋 akan dimasukkan dalam beda 

fase.  

 

2.7.3 Estimasi Tingkat Displacement 

Perpindahan garis pandang (LOS) dari setiap pasangan interferogram digunakan 

untuk menghitung laju perpindahan setiap kandidat PS [40]. Ini menggunakan 

metode solusi kuadrat terkecil linier dengan adanya kovarian yang diketahui. 

Metode kuadrat terkecil linier meminimalkan jumlah kesalahan kuadrat antara 

data yang diamati dan data yang diprediksi dengan pendekatan linier sebagai 

berikut: 

𝐴𝑥 = 𝐵|𝑥 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒𝑠 (𝐵 − 𝐴𝑥)′ ∗ 𝑖𝑛𝑣(𝑉) ∗ (𝐵 − 𝐴𝑥) (2.9) 

 

dimana,  

𝐵 = [   

𝑑1,1 𝑑1,2

𝑑2,1 𝑑2,2

𝑑𝑖,1 𝑑𝑖,2

     …    

𝑑1,𝑝

𝑑2,𝑝

𝑑𝑖,𝑝

] (2.10) 

 

Fase unwrapped awalnya diubah menjadi perpindahan dengan menggunakan 

Persamaan 2.7. Rata-rata perpindahan dari kandidat PS referensi dikurangkan 

untuk menentukan matriks 𝐵. 

𝐴 =  [
1 𝑡1

1 𝑡2

1 𝑡𝑖

] (2.11) 

 

𝑥 =  [
𝑐1 𝑐2 …   𝑐𝑝

𝑚1 𝑚2   …   𝑚𝑝
] (2.12) 
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Matriks 𝐴 dan 𝑥 didefinisikan seperti di atas, di mana 𝑡𝑖 adalah perbedaan waktu 

antara pasangan gambar master dan slave dari interferogram tertentu per-tahun. 𝑐𝑝 

dan 𝑚𝑝 adalah koefisien yang tidak diketahui dari model kesesuaian linier yang 

akan diselesaikan. 𝑚𝑝 mewakili rata-rata kecepatan LOS (MLV) dalam mm / 

tahun untuk setiap kandidat PS dan 𝑐𝑝 adalah intersepnya.  

𝑑𝑖,𝑝 adalah deformasi yang diamati dalam interferogram, sedangkan 𝑖 untuk 

kandidat PS. Setiap kolom dalam matriks B adalah sistem yang ditentukan 

berlebih yang harus diselesaikan dari 𝑚𝑝 dan 𝑐𝑝. 𝑉 adalah matriks kovariansi 

yang diketahui digunakan untuk menimbang data yang diamati. Nilai kovariansi 

dari setiap interferogram adalah standar deviasi gangguan fase dari interferogram 

tersebut. Deviasi dari nilai rata-rata ini memberikan standar deviasi dari tingkat 

deformasi. 

 

2.8 Karakteristik Sentinel-1 

Sentinel-1 diluncurkan pada tanggal 3 April 2014 dengan membawa sensor aktif 

SAR (Synthetic Aperture Radar) C - band. Satelit tersebut bertujuan melakukan 

pemantauan Lahan dan Laut, Sentinel-1 terdiri dari dua satelit yang mengorbit 

kutub yang beroperasi siang dan malam. Pencitraan Radar pada satelit untuk 

memperoleh citra tanpa terganggu oleh cuaca. Sentinel-1 merupakan seri satelit 

pertama dari tujuh misi satelit yang diluncurkan sebagai bagian dari program 

Copernicus yang digagas oleh European Commission (EC) dan European Space 

Agency (ESA), dapat dilihat pada Gambar 2.13. 
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Gambar 2. 13  Satelit Sentinel-1 [18] 

 

Sentinel-1 memiliki sensor C-band dengan dua buah satelit yakni Sentinel-1a dan 

Sentinel-1b yang mengorbit secara tandem berjauhan 180°. Masing-masing satelit 

mampu melakukan repeat cycle setiap 12 hari dan dengan konstelasi kedua satelit 

tersebut membuat Sentinel-1 memiliki repeat cycle setiap 6 hari. Pada Tabel 2.3 

sentinel-1 memiliki 4 mode pengamatan dengan mode utama di daratan adalah 

mode Interferometric Wide Swath (IW). 
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Tabel 2. 3 Karakteristik Sentinel-1 A [18] 

 

 

2.8.1 Arah Orbit Satelit Ascending dan Descending 

Sistem pada SAR sangat memungkinkan untuk mengamati objek yang sama 

dengan sudut yang berbeda dengan kemiringan 23°. Dengan pengamatan yang 

dilakukan terhadap permukaan bumi didapat kombinasi gerakan satelit yang 

mengorbit di sepanjang garis meridian hingga mendekati kutub dan rotasi bumi di 

bidang ekuatornya.  

 

Gambar 2. 14 Orbit Ascending dan Descending [19] 

Dilihat pada gambar 2.14 orbit satelit dapat dilakukan dari dua arah garis 

pandang yang berbeda, memberikan kemungkinan pengukuran vektor dari waktu 
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ke waktu. Sistem SAR beroperasi dalam mode jalur dengan lebar sapuan yang 

dibatasi oleh sistem pada satelit hal ini dikarenakan sistem SAR mampu 

melakukan pencitraan dalam jalur secara terus menerus. Hal ini berasal dari orbit 

satelit yang bergerak dari Selatan ke Utara (lintasan Ascending) dan dari Utara ke 

Selatan (lintasan Descending), maka antena SAR yang mengarah biasanya 

dipasang ke sisi yang sama dari bidang orbital sehubungan dengan vektor 

kecepatannya [19]. 

  


