
7  

BAB II 

HUBUNGAN ANTARA KARAKTERISTIK SEDIMEN DAN 

KEMAMPUAN GELOMBANG AKUSTIK UNTUK MENENTUKAN 

NILAI KETEBALAN SEDIMEN 

 

 

II.1 Gelombang Akustik 

Gelombang suara saat dipancarkan terdiri atas gerakan molekul-

molekul yang elastis dan secara teratur. Gerakan elastis partikel pada suatu 

bahan mengakitbatkan molekul tersebut diteruskan ke partikel yang berada di 

terdekatnya. Gelombang akustik yang memiliki frekuensi rendah dapat 

memberikan nilai pantulan akustik yang lebih besar atau tinggi dibandingkan 

dengan gelombang akustik yang memiliki frekuensi yang tinggi pada dasar 

perairan [4]. 

Variasi parameter fisik pada suatu perairan tertentu, seperti tingkat 

kekerasan atau kekasaran suatu dasar perairan, ukuran butiran suatu sedimen 

dan relief dasar akan mempengaruhi proses terjadinya hamburan balik sinyal 

akustik [5] [6] [7]. Tingkat kekerasan atau kekasaran pada dasar suatu perairan 

dapat mempengaruhi kekuatan intensitas pantulan yang dikembalikannya. 

Perbedaan besar atau kecilnya kekuatan suatu hambur balik diakibatkan oleh 

beberapa faktor, seperti berkurangnya energi pantulan oleh pengaruh jarak, 

penyerapan energi oleh medium, dan penyebaran energi dalam medium [8]. 

 

II.1.1 Sifat-Sifat Umum Gelombang Akustik 

Terdapat beberapa sifat umum dari gelombang akustik yang 

nantinya akan menjadi faktor pengaruh cepat rambat gelombang terhadap 

mediumnya, antara lain: 

1. Impedansi Akustik 

Impedansi akustik (AI) merupakan suatu kemampuan batuan untuk 

melewatkan gelombang akustik yang melalui gelombang akustik itu 

sendiri. Tiga tolak ukur atau parameter penting yang dapat 
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mempengaruhi perilaku akustik, yaitu densitas sedimen, kecepatan 

gelombang, dan impedansi akustik [9]. 

2. Pemantulan (Refleksi) 

Gelombang suara dengan cepat rambat tertentu yang melalui bidang 

batas antara dua medium dengan bahan berbeda, maka sebagian 

energi gelombang tersebut akan memantul dan sebagian lain akan 

membias melawan arah sudut datangnya gelombang suara tersebut. 

Pada peristiwa ini berlaku Hukum Snellius untuk mengetahui besar 

atau kecilnya arah pembiasan berkas suaranya [10]. 

3. Pembiasan (Refraksi) 

Refraksi, yaitu perubahan arah dari transmisi energi gelombang 

ultrasonik pada permukaan medium dimana gelombangnya tidak 

tegak lurus terhadap permukaan medium. Frekuensi gelombang 

ultrasonik akan melewati medium dengan sudut tertentu, akibatnya 

pulsa mengalami refraksi maupun refleksi. Ciri-ciri atau 

karakteristik ultrasonik yang penting adalah lebar dari berkas 

ultrasoniknya [10]. 

4. Hamburan (Scattering) 

Hamburan, yaitu pemantulan spekular pad perbatasan medium yang 

halus antara dua medium, dimana dimensi dari perbatasan tersebut 

lebih besar dibandingkan dengan panjang gelombang akustik yang 

datang. Hamburan akustik terjadi jika medium yang dikenai oleh 

gelombang memiliki panjang gelombang yang lebih kecil, sehingga 

gelombang menyebar ke banyak arah. Pemantulan non spekular 

yang memantulkan suara ke semua arah ini dapat menimbulkan 

amplitudo dari echo yang dikembalikannya lebih lemah/kecil 

dibandingkan dengan echo yang berada di permukaan jaringan [10]. 

5. Atenuasi 

Saat gelombang akustik melewati medium, intensitas gelombang 

tersebut semakin berkurang dengan bertambah luasnya area 

penyebaran gelombang. Hal yang menyebabkan pelemahan 

gelombang adalah kombinasi dari beberapa faktor yang telah 
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disinggung sebelumnya, seperti hamburan, refraksi, dan absorbsi. 

Absorbsi, yaitu penyerapan suatu energi akustik oleh medium yang 

akan diubah menjadi energi dalam bentuk  yang lain. Pada proses 

ini, pulsa ultrasonik yang bergerak menuju dan melewati suatu zat 

akan mengalami kehilangan sebuah energi [11]. Frekuensi 

transducer yang tinggi menyebabkan atenuasi karena adanya 

pengurangan intensitas akibat penambahan jarak tempuh sebuah 

gelombang. Intinya penyerapan dan penghamburan turut 

memperbesar atenuasi [10]. 

 

II.1.2 Karakter Sinyal Gelombang Akustik 

Gelombang akustik mempunyai beberapa karakteristik ketika 

merambat pada mediumnya. Sistem kerja dari teknologi hidroakustik 

akan merambat terlebih dahulu di medium kolom air, setelah itu 

gelombang akan membentur objek atau dasar perairan. Gelombang 

tersebut kemudian akan dipantulkan kembali dalam bentuk sebuah gema 

(echo) untuk dianalisis atau diteliti [12] [13].  Ketika membentur dasar 

perairan, gelombang akan dipantulkan kembali dan sebagian dapat 

masuk (penetrasi) lebih dalam ke sedimen perairan tergantung seberapa 

kuat sinyal, tinggi-rendah frekuensi, dan karakter dari medium (dalam 

hal ini sedimen).  

Sinyal akustik dapat merambat pada medium padat seperti air. 

Sinyal tersebut akan mengalami pengurangan energi yang disebabkan 

oleh absorbsi (penyerapan) dan atenuasi (peredaman) yang terjadi pada 

medium air dengan perambatan pada sedimen dasar. Energi gelombang 

akustik yang paling besar adalah saat gelombang ditembakkan oleh 

sumbernya yang mengenai objek dasar perairan. Semakin dalam 

perambatan gelombang akustik ke suatu sedimen, maka energi 

gelombangnya semakin kecil, sehingga mengakibatkan absorbsi dan 

atenuasi oleh sedimen. Penggunaan frekuensi tinggi juga dapat 

mempengaruhi energi gelombang akustik saat merambat ke suatu 

sedimen. Semakin besar frekuensi, maka penetrasi dan energi  
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gelombang akustik semakin kecil. Jika enggunaan frekuensinya kecil, 

maka penetrasi serta gelombang akustik akan menjadi semakin besar 

[14]. 

 

 

II.1.3 Surface Backscattering Strength 

Surface backscattering strength(SS) merupakan selisih dari besar 

atau kecilnya intensitas suara yang dipantulkan dengan kekuatan 

intensitas suara yang diterima saat suara mengenai permukaan dasar 

perairan. Nilai SS tersebut dapat diperoleh dari puncak nilai echo 

pantulan dari permukaan dasar perairan [8]. Nilai SS lumpur berkisar 

antara -29.25 dB sampai -30.87 dB, sedangkan nilai SS pasir berkisar 

antara -12.97 dB sampai -13.96 dB [15]. Tren nilai SS substrat dasar 

perairan lumpur biasanya selalu lebih rendah dibandingkan dengan SS 

dari dasar perairan yang berpasir. Hal ini disebabkan oleh faktor jenis 

sedimen dasar perairan, yang menentukan tinggi atau rendahnya tingkat 

penetrasi dan pantulan (refleksi) gelombang akustik terhadap medium 

dasar perairan tersebut. Kategori keras atau lunaknya suatu dasar perairan 

dapat memberikan pengaruh terhadap intensitas pantulan yang 

dikembalikan, yakni dasar perairan yang terkategori keras memiliki 

pantulan yang lebih besar daripada dasar perairan yang tergolong halus 

[16]. 

 

II.2 Sedimen dan Sedimentasi 

Sedimen merupakan produk hasil dari disintegrasi dan dekomposisi 

batuan. Disintegrasi itu sendiri melingku semua proses dimana batuan yang 

rusak/pecah akan menjadi butiran kecil yang berubah tanpa proses substansi 

kimiawi. Dekomposisi meliputi proses pemecahan komponen mineral batuan 

oleh reaksi kimia [17]. 

Sedimentasi merupakan perpindahan serta pengendapan erosi tanah, 

khususnya sebagai hasil dari percepatan erosi lembar dengan alur [2]. 

Sedimentasi menggambarkan suatu material yang tersuspensi dan diangkut 



11  

oleh gerakan air dan angin atau diakumulasi sebagai bedload [18]. Pada proses 

sedimentasi, sebagian aliran sedimen di sungai yang diangkut keluar dari DAS 

dan yang lainnya mengendap di lokasi tertentu di sekitar sungai tersebut [19]. 

Proses pengendapan yang sifatnya sementara biasanya terjadi pada lereng yang 

bentuknya bergelombang, seperti bagian lereng-lereng yang bentuknya 

cekung. Sisa dari bagian lereng yang berbentuk cekung tersebut akan menjadi 

tempat penampungan pengendapan partikel yang hanyut, selanjutnya saat 

hujan turun, pengendapan tersebut akan terangkat kembali, sehingga bergerak 

menuju dataran rendah seperti sungai dan danau. Sedimentasi (pengendapan 

akhir) biasanya terjadi pada tempat yang bentuknya datar, seperti kaki gunung 

dan waduk. Pendangkalan yang paling mudah dan sederhana terjadi pada lokasi 

atau daerah aliran sungai(DAS). Partikel dan unsur hara larut yang terdapat 

pada air selanjutnya akan mengalir ke sungi dan waduk, sehingga terjadi 

pendangkalan pada lokasi atau daerah tersebut. Kondisi seperti ini akan 

menyebabkan daya tampung sungai dan waduk menjadi menurun, sehingga 

menimbulkan banjir dan penyuburan tanah secara berlebihan [1]. 

 

II.2.1 Densitas Lumpur 

Densitas lumpur atau yang bisa juga disebut berat jenis lumpur 

dapat diartikan sebagai suatu perbandingan massa per unit volume 

lumpur, biasanya dinyatakan dalam ppg (pound per gallon). “Mud 

Balancemerupakan alat sederhana untuk mengukur massa jenis, yaitu 

alat yang mirip dengan timbangan, dimana salah satu ujungnya memiliki 

skala sedangkan ujung lainnya terdapat penampung lumpur yang akan 

dihitung densitas tau berat jenisnya [20]. 

 

II.2.2 Viskositas Lumpur 

Viskositas merupakan tahanan dari aliran suatu fluida yang di 

dalamnya terjadi peristiwa gesekan antar molekul cairannya. Jenis cairan 

yang mudah mengalir memiliki viskositas yang rendah atau encer, 

sedangkan bahan yang sulit mengalir memiliki viskositas yang tinggi 

atau kental [21]. Viskositas juga dapat dimaknai sebagai tingkat 
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kekentalan suatu cairan. Kekentalan pada zat cair terjadi karena adanya 

gaya kohesi, sedangkan pada zat gas viskositas terjadi karena adanya 

tumbukan antar molekul. Viskositas juga menentukan tingkat 

kemudahan suatu molekul untuk bergerak karena adanya gesekan antar 

lapisan materialnya. Teknik penentuan viskositas lumpur dilakukan 

dengan menggunakan alat yang disebut “MurshFunnel” [22]. 

 

Kemampuan sinyal akustik dalam menembus suatu medium dapat 

dipengaruhi oleh tingkat dari densitas mediumnya dan kecepatan dari 

gelombang akustik yang dipancarkannya. Perpaduan antar kedua faktor ini 

akan memberikan hasil, yaitu berupa tingkat daya kemampuan sinyal akustik 

melewati medium. Ketika sinyal akustik dengan laju sekian mengenai dasar 

perairan dengan massa jenis sekian, selanjutnya akan terjadi proses hambur 

balik akustik. Laju gelombang yang tinggi akan mengalahkan tingkat densitas 

mediumnya, sehingga dapat menembus lebih dalam sampai batas energi sinyal 

akustik tersebut tidak dapat lagi mempenetrasi lebih jauh dan kembali 

dipantulkan menuju transducer. Cepat rambat gelombang suara di udara 4 kali 

jauh lebih lebih kecil dari cepat rambat suara di dalam air. Besaran cepat rambat 

gelombang suara pada air berkisar 1500 m/s hingga 1520 m/s. Tekanan naik-

turun partikel suara pada sebuah medium disebut perambatan suara. Semakin 

dalam kedalaman laut maka semakin besar tekanannya. Partikel-partikel air 

yang bertekanan tinggi akan terkompresi-dekompresi sehingga terus 

merambatkan suara tanpa kehilangan energi yang besar. Selain itu, densitas air 

lebih besar dibandingkan dengan densitas udara. Hal inilah yang menyebabkan 

suara memiliki kecepatan yang lebih besar dan dapat merambat jauh pada air 

[23]. Semakin tinggi tekanan partikel medium dan semakin tinggi kecepatan 

gelombang, maka akan semakin mudah gelombang akustik untuk melewati 

mediumnya (penetrasi). 

 

II.3 Singlebeam Echosounder 

Singlebeam Echosounder merupakan alat ukur kedalaman air yang 

menggunakan pancaran berkas tunggal. Sistem singlebeam secara umum 
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mempunyai susunan: transceiver (transducer dan receiver) yang terpasang 

pada lambung kapal atau sisi kapal. Sistem ini mengukur kedalaman air secara 

langsung melalui media alat yang berada di atas kapal. Transceiver yang 

terpasang pada lambung kapal mengirimkan pulsa akustik dengan frekuensi 

tinggi yang terkandung dalam beam (pancaran) secara langsung menyusuri 

kolom air. Energi akustik memancarkan gelombang suara sampai dasar laut 

dan pantulan diterima kembali oleh transceiver [24]. Adapun persamaan 

berikut [25]: 

 

 

du = V×∆t/2…………...(1) 

keterangan: 

du: kedalaman perairan 

V: kecepatan gelombang akustik di medium air 

∆t: lama waktu dari gelombang dipancarkan hingga diterima kembali  

 

 

II.4 Singlebeam Echosounder Dual Frequency 

Singlebeam Echosounder terbagi menjadi 2, yaitu Single Frequency 

dan Dual Frequency. Single Frequency merupakan Singlebeam Echosounder 

yang menggunakan satu frekuensi saja,  yaitu high frequency atau low 

frequency. Jenis kedua, yaitu Singlebeam Echosounder Dual Frequency yang 

memancarkan gelombang dengan dua frekuensi sekaligus oleh transducer lalu 

dipantulkan kembali oleh dasar perairan (sea bed) yang akan terbaca sebagai 

kedalaman perairan tersebut. High frequency lebih memberikan pembacaan 

kedalaman dengan ketelitian yang lebih akurat akurat, namun jangkauan 

pengukuran kedalaman yang dapat ditembus lebih pendek, sehingga sering 

dimanfaatkan dalam bidang pelayaran. Berbeda dengan low frequency yang 

mampu menjangkau kedalaman laut yang sangat dalam, serta melakukan 

penetrasi hingga ke lumpur dasar lautnya (sangat dalam), namun ketelitian dan 

resolusi yang didapatkan lebih kasar [26]. 
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Gambar II. 1 Ilustrasi Frekuensi dan Gelombang [27] 

 

 

 

Singlebeam Echosounder Dual Frequency yang sering dan umum 

digunakan adalah dengan frekuensi 210 kHz dan 33 kHz. Frekuensi berfungsi 

menyatakan jumlah getaran yang dihasilkan gelombang dalam satu detik. 

Frekuensi juga menyatakan kerapatan atau panjang pendeknya suatu 

gelombang. Penggunaan tingkat frekuensi yang berbeda ini berhubungan 

langsung dengan absorbsi gelombang suara terhadap medium, sehingga 

mempengaruhi daya pantul dari sedimen. Absorbsi (tingkat penyerapan) 

berbanding terbalik dengan daya pantul yang berarti semakin kecil daya serap, 

maka semakin besar daya pantul sedimennya. Frekuensi yang lebih tinggi akan 

mengalami tingkat absorpsi yang lebih tinggi pula, sehingga energi pantulan 

dari dasar perairan lebih sedikit dibandingkan energi pantulan pada frekuensi 

rendah dengan tingkat absorpsi yang lebih kecil [28]. 

Intensitas gelombang pantul berhubungan erat dengan koefisien 

transmisi gelombang dan densitas dasar perairan. Ketika gelombang akustik 

masuk dan melewati padatan sedimen dengan densitas tertentu, maka akan 

menyisakan energi gelombang (transmisi) sehingga besarnya energi 

gelombang yang masuk akan menentukan intensitas pantulnya. Hasil serupa 
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pada penelitian [4] yang menunjukkan bahwa penggunaan dual frequency 

instrumen akustik akan memberikan hasil yang berbeda antara high dan low 

frequency. Frekuensi rendah akan memberikan kemampuan pantulan akustik 

yang lebih tinggi dibandingkan frekuensi tinggi pada dasar perairan yang sama. 

Perbedaan pembacaan kedalaman antara kedua frekuensi ini kemudian dapat 

disebut sebagai pendefinisian ketebalan suatu dasar perairan. 

 


