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BAB I  

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang 

Permukaan bumi merupakan benda yang bergerak dinamis, dan gaya-gaya yang 

terjadi di sekitar permukaan bumi akan mempengaruhi bentuk bumi. Salah satu 

fenomena yang terjadi akibat dinamika permukaan bumi adalah penurunan muka tanah. 

Penurunan muka tanah merupakan suatu peristiwa atau fenomena alam yang 

merugikan daerah yang mengalaminya.  Penurunan muka tanah dapat menyebabkan 

kerusakan pada pondasi bangunan, jaringan transportasi, pipa bawah tanah, sistem 

drainase, dan infrastruktur lainnya, serta risiko banjir rob dan pencemaran air (Wirawan 

dkk, 2019) 

Perubahan tiba-tiba di permukaan biasanya disertai dengan perubahan fisik yang 

nyata, yang secara langsung dapat diidentifikasi dari besar dan kecepatan 

penurunannya. Penurunan muka tanah yang diketahui secara perlahan setelah kejadian 

yang lama dapat ditentukan melalui mekanisme periodik (Yuwono dkk, 2013). Banyak 

faktor yang menyebabkan penurunan muka tanah, seperti karena faktor alam yang 

berkaitan dengan kondisi tanah, struktur geologi, dan kesesuaian lahan untuk 

pengembangan. Selain itu, pemanfaatan air tanah, konsolidasi dan pengambilan secara 

bersamaan mempengaruhi penurunan tanah (Yuwono dkk, 2013). 

Pengamatan penurunan muka tanah dapat dilakukan melalui berbagai metode 

pengamatan, salah satunya adalah survei Global Navigation Satellite System (GNSS). 

Nilai penurunan tanah adalah nilai pengamatan yang diperoleh dengan 

membandingkan perubahan ketinggian titik pengamatan dalam kurun waktu tertentu 

(Wirawan dkk, 2019). Studi penurunan muka tanah di Kepulauan Bangka Belitung, 

Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung, metode GNSS digunakan untuk mengukur 

stasiun Sumatra GPS Array (SuGAr) yang tersebar di daerah penelitian dan 

menggunakan titik stasiun InaCORS. Penelitian mengenai penurunan muka tanah 

belum banyak penelitian sebelumnya di daerah ini, penulis berharap untuk melakukan 

penelitian penurunan tanah di daerah Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Sumatera 



 

22 

 

Selatan, dan Lampung dengan  menggunakan data SuGAr di tahun 2010-2020 dan 

InaCORS di tahun 2018-2021 untuk menentukan besar nilai penurunan muka tanah di 

daerah penelitian. 

I.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang muncul dari latar belakang penelitian yang telah dijabarkan 

sebelumnya adalah berapa besar nilai kumulatif dan laju penurunan muka tanah 

menggunakan data SuGAr tahun 2010-2020 dan InaCORS di tahun 2018-2021 di 

wilayah Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung? 

 

I.3 Tujuan Penelitian 

Maksud dan tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut. 

1. Menentukan besar nilai penurunan muka tanah menggunakan data SuGAr tahun 

2010-2020 dan InaCORS tahun 2018-2021 di wilayah Kepulauan Bangka 

Belitung, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. 

2. Menentukan laju penurunan muka tanah di wilayah Kepulauan Bangka Belitung, 

Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. 

 

I.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat utama dari topik Tugas Akhir ini adalah. 

I.4.1 Akademik 

Bidang akademik, diharapkan pada penelitian ini dapat dijadikan sebagai. 

1. Untuk mengetahui fenomena land subsidence di wilayah penelitian. 

2. Referensi dalam penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan studi penurunan 

muka tanah. 
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I.4.2 Praktisi 

 Bidang praktisi, diharapkan penelitian yang dilakukan dapat menambah 

pengetahuan serta dapat dijadikan referensi dalam melakukan kegiatan studi penurunan 

muka tanah dengan metode pengamatan GNSS menggunakan stasiun Sumatran GPS 

Array (SuGAr) dan InaCORS. 

I.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Penjelasan permasalahan yang akan dibahas pada Tugas Akhir tidak terlalu jauh 

dari kajian masalah yang dipaparkan, maka ruang lingkup dari penelitian ini antara 

lain: 

1. Wilayah penelitian ini berada di daerah Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, 

Sumatera Selatan, dan Lampung. 

2. Analisis yang digunakan pada penelitian ini menggunakan 6 stasiun data 

Sumatran GPS Array (SuGAr) tahun 2010-2020 dan 23 stasiun data InaCORS 

tahun 2008-2021. 

3. Data pengamatan stasiun SuGAr yang digunakan yaitu  LAIS, MKMK, MLKN, 

MNNA, TJKG, dan KRUI. 

4. Data pengamatan stasiun InaCORS yang digunakan yaitu CTCN, CBKA, CKRI, 

CBTH, CANA, CBKL, CLHT, CPBM, PALE, CKAG, CMTK, CSLI, CALI, 

CMTP, CKMN, CMEN, CBJY, CPRI, CWJP, CAGM, CMUK, CSEK, dan 

CBLT. 

5. Pengolahan data pengamatan GNSS stasiun SuGAr menggunakan perangkat 

lunak GAMIT 10.6 dan perangkat lunak online AUSPOS. 

6. Pengolahan data pengamatan GNSS stasiun InaCORS hanya menggunakan 

perangkat lunak online AUSPOS.  

7. Hasil dari nilai penurunan muka tanah dilakukan interpolasi menggunakan 

metode Inverse Distance Weighted  (IDW). 
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8. Peneliti berfokus pada perubahan nilai vertikal yang terjadi pada 6 titik stasiun 

SuGAr dan 23 data stasiun InaCORS di wilayah Kepulauan Bangka Belitung, 

Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. 

 

I.6 Tinjauan Pustaka 

Penelitian serupa tentang dengan penurunan muka tanah (Land Subsidence) yang 

pernah diteliti oleh Abidin dkk (2019) dengan judul “Pengamatan Penurunan Muka 

Tanah Kota Semarang Metode Survei GNSS Tahun 2018”. Penelitian ini merupakan 

lanjutan dari penelitian terdahulu karena masih terjadi penurunan yang signifikan. 

Besarnya penurunan muka tanah di Kota Semarang bervariasi pada tiap tahunnya dan 

berbeda di setiap lokasi penelitian sehingga tersebar merata di Kota Semarang. 

Pengamatan penurunan muka tanah ini menggunakan pengamatan GNSS metode statik 

selama ± 6 jam di 9 titik yang terdiri dari 8 titik pengamatan dan titik ikat. Penelitian 

ini didukung dengan data pengamatan titik yang sama pada tahun 2013, 2015, 2016, 

dan 2017. Data pengamatan diolah menggunakan perangkat lunak ilmiah GAMIT 10.7 

(Wirawan dkk, 2019). Koordinat kemudian dibandingkan dengan hasil penelitian 

sebelumnya yang akan didapatkan perubahan ketinggian titik pengamatan. Hasil 

analisa laju penurunan muka tanah menyatakan bahwa adanya korelasi yang signifikan 

antara  penurunan muka tanah dengan pengambilan air tanah di Kota Semarang 

(Wirawan dkk, 2019). 

Penelitian tentang analisis geospasial penyebab penurunan muka tanah oleh 

Hasanuddin dkk (2013) pada disertasinya dengan judul “Analisa Geospasial Penyebab 

Penurunan Muka Tanah di Kota Semarang”. Penelitian yang dilakukan untuk 

mendapatkan karakteristik penurunan muka tanah dilakukan  pengukuran penurunan 

muka tanah dengan menggabungkan hasil pengukuran penurunan muka tanah dari 

berbagai metoda yaitu sipat datar, GPS, pengukuran langsung dan InSAR. Penelitian 

ini mengkaji tentang faktor yang berpengaruh terhadap penurunan muka tanah 

menggunakan analisis geospasial terkait dengan faktor-faktor antara lain perubahan 

muka air tanah, pembebanan dan konsolidasi (Yuwono dkk, 2013). Hasil dari 
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penelitian cukup tinggi antara 1,2 -1,4 m per tahun, dengan nilai indeks kompresibilitas 

berkisar antara 0,6-0,9 dimana skala pembebanan berkisar 3-4 (Yuwono dkk.2013). 

Penelitian korelasi penurunan muka tanah diteliti oleh Abidin (2013) dengan 

judul “Korelasi Penurunan Muka Tanah dengan Penurunan Muka Air Tanah di Kota 

Semarang”. Hasil penelitian ini karakteristik Penurunan Muka Tanah (PMT) identik 

terhadap pola penurunan muka air tanah. Pengamatan PMT metode GPS memiliki 

korelasi yang tinggi terhadap perubahan muka air tanah mencapai 0,956 mm jika 

dibandingkan dengan metode pengamatan PMT dengan sipat datar, InSAR dan 

pengukuran langsung (Yuwono, 2013) 

 

I.7 Hipotesis 

Adapun hipotesis mengenai penelitian Tugas Akhir ini sebagai berikut. 

1. Terjadi penurunan muka tanah (land subsidence) yang terjadi di wilayah 

Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung dapat 

dipantau dengan teknologi GNSS, menggunakan metode GNSS. 

2. Penurunan muka tanah (land subsidence) di wilayah Kepulauan Bangka 

Belitung, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung terjadi akibat 

meningkatnya jumlah  pembangunan seperti pemukiman, perindustrian, dan 

pertambangan. 

 

 

 

 

 

 

 


