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BAB II 

DASAR TEORI 

 

2.1 Sistem Penginderaan Jauh Aktif 

Penginderaan jauh merupakan metode pengukuran atau akuisisi data dari sebuah 

objek atau fenomena oleh sebuah alat yang tidak secara fisik melakukan kontak 

dengan objek tersebut atau pengukuran (akuisisi data) dari sebuah objek 

(fenomena) oleh sebuah alat (wahana) dari jarak jauh. Menurut Lillesand dan 

Kiefier (2007) penginderaan jauh merupakan ilmu dan seni untuk memperoleh 

informasi tentang obyek, wilayah, atau gejala dengan cara menganalisis data yang 

diperoleh dengan menggunkan alat tanpa kontak langsung terhadap obyek, 

wilayah atau gejala yang dikaji. 

Komponen–komponen penginderaan jauh yaitu sumber tenaga, sensor dan 

wahana, interaksi tenaga dan objek, atmosfer, intepretasi dan analisis data serta 

pengguna data. Sumber tenaga penginderaan jauh terbagi menjadi dua sistem 

yaitu sistem pasif dan sistem aktif. Sistem pasif merupakan sistem yang 

menggunakan energi matahari sedangkan sistem aktif memiliki energi sendiri 

tanpa tergantung oleh energi lain seperti matahari. Hal ini karena sistem aktif 

menggunakan tenaga buatan seperti gelombang mikro (Dewi, 2009).  

Kelebihan sistem penginderaan jauh aktif dibandingkan dengan sistem pasif yaitu, 

sistem aktif menggunakan gelombang mikro yang bisa menembus awan dan hujan 

dan bisa mengambil data hampir dalam cuaca, siang dan malam hari, serta 

memiliki sensitivitas terhadap sifat dielektri dan terhadap struktur. Sedangkan 

sistem pasif hanya bisa mengambil data pada siang hari karena sistem ini 

menggunakan energi matahari sehingga pada malam hari tidak bisa mengambil 

data. Kekurangan dari sistem pengideraan jauh aktif ini membutuhkan energi 

yang sangat besar untuk mengindera target secara memadai hal ini yang membuat 
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penginderaan jauh aktif membutuhkan biaya yang mahal (CCRS, 2005). Cara 

kerja dari kedua sistem ini dapat terlihat pada Gambar 2.1 berikut: 

 

Gambar 1.1 Prinsip kerja penginderaan jauh aktif dan pasif 

(Sumber: Geost, 2016) 

Seperti yang terlihat pada gambar prinsip kerja dari penginderaan jauh aktif dan 

pasif terlihat dari sumber energinya. Sensor yang bersumber dari radiasi alami 

(dipancarkan atau dipantulkan oleh bumi) disebut sensor pasif. Sebagian besar 

sensor penginderaan di alam merupakan sensor pasif yang mengukur radiasi 

matahari yang dipantulkan dari objek/target. Disisi lain, sensor yang 

menghasilkan sendiri radiasi elektromagnetik disebut sensor aktif. 
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2.2 Sistem RADAR (Radio Detecting and Ranging) 

Sistem RADAR adalah sensor aktif yang menyediakan sumber energi 

elektromagnetik sendiri. Sensor radar aktif, baik di udara atau di luar angkasa, 

memancarkan radiasi gelombang mikro dalam serangkaian pulsa dari antena 

(Koo, 2008). RADAR (Radio Detection and Ranging) sudah ada sejak pada tahun 

1940- an dikembangkan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat (US Navy) untuk 

mengetahui posisi suatu objek dengan melakukan pengukuran jarak dari sensor 

radar ke objek yang dituju. Pengamatan RADAR dilakukan terhadap intensitas 

gelombang radio yang diterima sensor dan waktu yang diperlukan gelombang 

mulai saat dipancarkan, dipantulkan oleh objek, dan diterima kembali oleh sensor. 

Waktu yang diperlukan oleh gelombang tersebut dinamakan time delay, karena 

terdapat perbedaan waktu sinyal yang dipancarkan dan sinyal yang diterima oleh 

sensor sehingga dapat menentukan jarak atau jangkauan ke objek (CCRS, 2005). 

Sensor RADAR terdiri dari antena, pemancara, penerima dan sistem elektronik 

untuk memproses dan merekam data. Pemancar menghasilkan pancaran pendek 

atau gelombang mikro, interval reguler yang difokuskan oleh antena kedalam 

cahaya. Sinar RADAR menerangi permukaan secara miring pada sudut kanan 

menuju platform, kemudian antena menerima sebagian dari pancaran energi yang 

ditransmisikan atau energi yang dipantulkan kembali dari berbagai objek yang 

diterangi. Dengan mengukur waktu tunda antara transmisi getaran dan penerimaan 

pantulan dari objek yang berbeda, jarak dan lokasi tersebut dapat ditentukan. 

Sebagai platform sensor yang bergerak maju, perekaman dan pemrosesan sinyal 

yang dipantulkan membangun citra dua dimensi dari permukaan (CCRS, 2005). 

RADAR terbang melintasi bumi sepanjang arah lintasan dengan kecepatan 

konstan. Untuk citra radar, antena yang panjang menghasilkan sinar ke objek di 

permukaan bumi, hingga ke dalam tanah. Resolusi sepanjang trek ditentukan oleh 

beamwidth, sementara resolusi lintasan ditentukan oleh panjang pulsa. Semakin 

besar antena, semakin detail radar bisa memancarkan sinar ke permukaan bumi 

(Koo, 2008). 
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2.3 Synthetic Aperture Radar (SAR) 

Synthetic Aperture Radar atau sering disebut SAR adalah sistem RADAR koheren 

yang menghasilkan penginderaan jauh beresolusi tinggi yang dapat bekerja siang 

dan malam karena sistem aktif. SAR dapat digunakan dalam semua kondisi cuaca 

karena menggunakan gelombang mikro untuk mengamati permukaan bumi atau 

pengamatan planet lainnya (Elachi, 1982). Sistem SAR pertama kali ditemukan 

oleh Carl Wiley pada tahun 1953, kemudian dikembangkan dengan resolusi yang 

tinggi untuk digunakan dalam pemetaan dan penginderaan jauh lainnya. 

Sistem Synthetic Aperture Radar (SAR) dikembangkan untuk mengatasi 

keterbatasan sistem Real Aperture Radar (RAR), kedua sistem ini utamanya 

berbeda dalam metode untuk memperoleh resolusi pada arah azimut (Sabins Jr, 

1978). SAR menggunakan antena yang pendek (sekitar 1 meter), tetapi 

pengoperasiannya memperhatikan gerakan wahana sepanjang lintasan, 

mentransformasikan antena tunggal menjadi rangkaian antena yang cukup 

panjang secara matematik, sebagai bagian perekaman data dan teknik pengolahan. 

Metode ini dibuat untuk menghasilkan data citra radar dengan resolusi t inggi 

terutama pada resolusi azimut. Resolusi SAR terbagi menjad dua yaitu resolusi 

azimuth dan resolusi range. Resolusi azimuth merupakan resolusi yang terbentuk 

searah dengan arah jalur terbang wahana, sedangkan resolusi range atau bisa 

disebut juga sebagai resolusi jarak, terbentuk akibat dari pengambilan citra. Proses 

awal pengolahan dari data SAR merupakan kumpulan dari sejumlah hitungan 

matematis (Sabins Jr, 1978). 

2.4 Pengolahan Citra 

Pengolahan citra (image Processing) merupakan proses mengolah piksel-piksel di 

dalam citra digital untuk tujuan tertentu. Tujuan awal pengolahan citra ini 

dilakukan untuk memperbaiki kualitas citra, namun dengan berkembangnya dunia 

komputasi yang ditandai dengan semakin meningkatnya kapasitas dan kecepatan 

proses komputer serta munculnya ilmu-ilmu komputasi yang memungkinkan 
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manusia dapat mengambi linformasi dari suatu citra (Basuki, 2005). Proses 

pengolahan citra ini bisa dilihat pada Gambar 2.2 berikut: 

 

 

 

Gambar 2.2 Proses Pengolahan Citra 

(Sumber: Basuki, 2005) 

Proses pengolahan citra secara diagram proses dimulai dari pengambilan citra atau 

akuisisi citra yang dilakukan untuk menentukan data yang diperlukan dan memilih 

metode perekaman citra digital. Tahap ini dimulai dari objek yang akan diambil 

gambarnya, persiapan alat-alat, sampai pada pencitraan. Pencitraan adalah 

kegiatan transformasi dari citra tampak (foto, gambar, lukisan, patung, 

pemandangan dan lain-lain) menjadi citra digital. Tahap kedua yaitu perbaikan 

kualitas citra atau dikenal dengan pre-processing dimana dalam meningkatkan 

kualitas citra dapat meningkatkan kemungkinan dalam keberhasilan pada tahap 

pengolahan citra digital berikutnya. Hal-hal penting yang dilakukan pada 

tingkatan ini antara lain, peningkatan kualitas (kontras, brightness, dan lain-lain), 

menghilangkan noise, perbaikan citra, trasnformasi dan menentukan bagian citra 

yang akan di observasi. Tahap selanjutnya adalah proses representasi citra yang 

merupakan suatu proses untuk merepresentasikan suatu wilayah sebagai suatu 

daftar titik-titik koordinat dalam kurva tertutup, dengan dekripsi luasan atau 

perimeternya. Setelah suatu wilayah dapat direpresentasi, proses selanjutnya 

adalah melakukan deskripsi citra dengan cara seleksi ciri dan ekstraksi ciri 

(feature extraction and selection). Seleksi ciri bertujuan untuk memilih informasi 

kuantitatif dari ciri yang ada, yang dapat membedakan kelas-kelas objek secara 

baik, sedangkan ekstrasi ciri bertujuan untuk mengukur besaran kuantitatif cirri 

setiap piksel, misalnya rata-rata, standar deviasi, koefisien variasi,  Signal to 

Noise Ratio (SNR), dan lain-lain (Basuki, 2005). 

 

Akuisisi Citra 

(Pengambilan Citra) 

Perbaikan Kualitas Citra Proses 

Representatif 

Citra 
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Salah satu metode yang bisa digunakan untuk pengolahan citra ini yaitu DInSAR, 

yang merupakan metode pencitraan radar kesamping dengan memanfaatkan 

perbedaan fasa dua atau lebih citra SAR dengan akuisisi yang berbeda dalam 

pengolahannya untuk mendapatkan deformasi. Penjelasan lebih lanjut mengenai 

DInSAR terdapat pada 2.3.1. 

2.5 Differential Interferometric Synthetic Aperture Radar (DInSAR) 

Differential Interferometric Synthetic Aperture Radar (DInSAR) adalah metode 

pencitraan radar ke samping dengan memanfaatkan perbedaan fasa dua atau lebih 

citra SAR dengan akuisisi yang berbeda dalam pengolahannya untuk mendapatkan 

topografi dan deformasi dengan akurasi sentimeter hingga millimeter, pada 

resolusi tinggi dan cakupan spasial yang besar (Gabriel, 1989). Tujuan utama 

DInSAR adalah untuk mengekstrak total fasa yang hanya diakibatkan oleh 

deformasi dengan menghapus atau meminimalkan hal-hal lain yang berkontribusi. 

Apabila terdapat modul permukaan topografi yang dijadikan sebagai acuan atau 

apabila terdapat tiga atau lebih citra radar maka perubahan dapat ditentukan 

melalui differential InSAR. Informasi fasa yang dimiliki oleh inteferogram dari 

hasil pengamatan 2 SAR pada waktu yang berbeda, sebenarnya memiliki unsur 

topografi, pergeseran orbit, deformasi permukaan dan efek atmosfer (Castaneda, 

2011).  

Francis dkk. (1996) menuliskan bahwa teknik DInSAR pada dasarnya 

menggunakan dua citra SAR untuk mengidentifikasi perubahan spasial suatu 

daerah yang memanfaatkan koherensi dalam pengukuran fasa interferometrik dari 

permukaan yang sama. Hasil dari perbedaan fasa menghasilkan jenis citra baru 

yang disebut interferogram. Interferogram akan menunjukkan apakah wilayah 

yang diteliti tersebut mengalami penurunan muka tanah atau kenaikan muka 

tanah. Pendeteksian deformasi, istilah differential InSAR (DInSAR) diartikan 

sebagai pengurangan fasa topografi dan interferogram. Interferogram dibentuk 

berdasarkan dua data radar dalam format Single Look Complex (SLC) dengan 

resolusi FBS sehingga proses konversi format dan resolusi dilakukan dengan 

menggunakan algoritma range oversam-pling (Werner, 2007). 
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Beda fasa dalam interferogram dapat dituliskan dengan persamaan berikut:  

                                  …………(1) 

Keterangan : 

        = Beda Fasa 

        = Fasa Topografi 

       = Fasa Deformasi 

         = Fasa Atmosferik 

           = Fasa Orbit 

Pola interferensidari 2 citra (master dan slave) SAR pada daerah yang sama, 

diperoleh dengan cara 2 kali lintasan bergantung  pada topografi yang dicitrakan. 

Pada citra hasil lintasan pertama diperoleh nilai fasa, begitupun dengan citra 

kedua pada lintasan kedua diperoleh juga nilai fasqa. Jika terjadi perbedaan fasa 

antara pencitraan lintasan pertama dengan lintasan kedua, maka akan terlihat  

fringes (rumbai - rumbai) pada interferogram yang dinamakan displacement 

fringes. Terdapat 2 macam fringe utama pada interferogram, yaitu displacement 

fringe yang diakibatkan karena pergeseran permukaan topografi, kedua adalah 

topographic fringe yang diakibatkan bentuk topografi. 

Displacement fringe pada suatu interferogram bisa didapatkan dengan melakukan 

penguraian (substract) komponen topografi dari fasa interferogram dengan cara 

melakukan pengurangan (differencing) beda fasa. Proses ini dijelaskan pada 

Gambar 2.3 dibawah: 
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Gambar 2.3 Metode DInSAR untuk suatu daerah yang sama 

(Sumber: Basuki, 2005) 

Ketika interferogram 1 dihasilkan dari citra dengan metode InSAR hasil 

pengulangan 2 kali lintasan dengan selang waktu yang relatif pendek, maka beda 

fasa 1 berisi informasi topografik, tapi ketika interferogram 2 dihasilkan dari citra 

dengan metode InSAR hasil pengulangan 2 kali lintasan dengan selang waktu 

yang sangat panjang, maka beda fasa yang dihasilkan adalah beda fasa yang 

dipengaruhi oleh bentuk topografik dan pergeseran permukaan (deformasi). 

 

 

 

 

 

Interferogram 1 Interferogram 2 

 

Beda Fasa 1 

 

Beda Fasa 2 

B 

Proses Differencing 

Interferogram Hasil Differencing 

 

Informasi Pergerakan Permukaan (deformasi) 
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2.6 Citra Sentinel-1 

 

Gambar 2.4 Satelit Sentinel-1  

(sumber :ESA, 2019) 

Sentinel-1 merupakan seri satelit pertama dari tujuh misisatelit yang diluncurkan 

sebagai bagian dari program Copernicus yang digagas oleh European 

Commission (EC) dan  European Space Agency (ESA). Seperti satelit SAR ESA 

sebelumnya, 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. Sentinel-1 memiliki 4 mode pengamatan dengan mode utama di daratan 

adalah mode Interferometric Wide Swath (IW) dengan resolusi spasial sekitar 5 m 

x 20 m. Dengan konfigurasi dua satelit ini akan memungkinkan untuk memenuhi 

persyaratan peninjauan kembali dan cakupan, untuk menyediakan layanan 

operasional yang kuat dan terjangkau. Masa operasi masing-masing satelit 

ditetapkan sebagai tujuh tahun, sedangkan barang habis pakai di masing-masing 

satelit akan memungkinkan untuk perluasan misi hingga 12 tahun. Siklus hidup 

generasi satelit direncanakan selama 15-20 tahun.  

Fasa GSC saat ini mencakup misi dan satelit berikut: 
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-Sentinel-1 Pencitraan SAR untuk memantau zona es laut dan lingkungan kutub; 

-Sentinel-1 Pencitraan SAR untuk pemetaan dalam mendukung bantuan 

kemanusiaan dalam situasi krisis; 

-Sentinel-1 Pencitraan SAR untuk pengawasan lingkungan laut;  

-Sentinel-1 Pencitraan SAR untuk memantau risiko gerakan permukaan tanah; 

dan 

-Sentinel-1 Pencitraan SAR untuk pemetaan permukaan tanah: hutan, air dan 

tanah, pertanian. 

Sentinel-1 dirancang untuk bekerja dalam mode operasi bebas konflik yang 

deprogram sebelumnya, imaging global landmasse, zona pesisir, zona es laut, 

daerah kutub dan rute pengiriman dengan resolusi tinggi dan lautan dunia dalam 

apa yang disebut imaget. Misi ini akan memastikan keandalan yang dibutuhkan 

oleh layanan operasional dan akan membuat arsip data jangka panjang yang 

konsisten untuk aplikasi berdasarkan seri waktu yang lama. Frekuensi dan 

jangkauan peninjauan Sentinel-1 secara dramatis lebih baik daripada satelit 

Penginderaan Jauh Eropa (ERS-1 dan 2) SAR, dan Envisat Advanced SAR (ASAR). 

Konstelasi dua satelit ini menawarkan operasi ulang dan bebas konflik tepat enam 

hari yang didasarkan pada dua mode operasional utama yang akan memungkinkan 

eksploitasi setiap data tunggal diambil.  

Kebutuhan pengguna untuk data resolusi tinggi dan menengah, desain sistem SAR 

konvensional mencakup mode operasional yang berbeda yang mengoptimalkan 

resolusi spasial (dengan mengorbankan petak, dan karenanya cakupan) atau lebar 

petak (dengan biaya resolusi). Mempertimbangkan akses data melalui GMES 

kemisi SAR resolusi tinggi nasional pelengkap (TerraSAR-X oleh DLR / Astrium 

Gmb H, Cosmo-Sky Med oleh ASI), Sentinel-1 telah dirancang untuk menangani 

aplikasi resolusi menengah hingga resolusi tinggi melalui mode operasi utama 

yang menampilkan petak lebar (250 km) dan geometri tinggi (5 × 20 m) dan 

resolusi radiometrik. Diatas es laut dan zona kutub atau daerah maritime tertentu,  

mode petak ekstra lebar dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan 

pengamatan penyedia layanan tertentu (misalnya badan pemantauan es laut) untuk 
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memastikan cakupan yang lebih luas dan waktu kunjungan kembali yang lebih 

baik oleh mengorbankan resolusi geometrik dan radiometrik (ESA, 2019) . 

Misi Sentinel-1 menunjukkan bahwa satu mode pencitraan operasional utama 

(mode Interferometrik Wide-wave) dalam kombinasi dengan mode gelombang 

memenuhi persyaratan layanan yang paling dikenal saat ini, menghindari konflik 

dan mempertahankan kinerja kunjungan kembali, menyediakan layanan yang kuat 

dan dapat diandalkan, menyederhanakan perencanaan misi,  mengurangi biaya 

operasional dan juga memenuhi permintaan di masa mendatang dengan 

membangun arsip jangka panjang yang konsisten (ESA, 2019). Namun, mode 

yang saling eksklusif disediakan untuk memastikan kontinuitas (sehubungan 

dengan ERS dan Envisat) dan untuk mengakomodasi kebutuhan pengguna yang 

muncul. Dua mode polarisasi ganda yang saling eksklusif disediakan untuk mode 

pencitraan. Berdasarkan persyaratan misi, mode pengukuran operasional utama 

berikut ini diterapkan:  

- Interferometric Wide-swath mode (IW), 

- Mode gelombang (WV). 

 - Mode Strip Map (SM), 

- Mode Extra Wide-swath (EW). 

Mode pengukuran instrumen SAR dan karakteristiknya dirangkum dalam Gambar 

2.4 Karakteristik Satelit Sentinel-1. Mode Gelombang, yang merupakan mode 

polarisasi tunggal (dapat dipilih antara HH dan VV), instrumen C-SAR 

mendukung operasi dalam polarisasi ganda (dapat dipilih antara HH + HV dan 

VV + VH) diimplementasikan melalui satu rantai transmisi (dapat beralih ke H 

atau V) dan dua rantai penerima paralel untuk polarisasi H dan V. Kebutuhan 

khusus dari empat mode pengukuran sehubungan dengan antenna menunjuk 

memerlukan penerapan antena array bertahap aktif. (Agency, 2012). 
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Tabel 1 Karakteristik Satelit Sentinel-1 

(sumber :ESA, 2019) 

Parameter Interferometric Wide 

Swath Mode (IW) 

Wawe Mode Strip Map Mode Extra Wide Swath 

Mode 

Polar Isation Dual (HH+HV, VV+VH) Single (HH, VV) Dual (HH+HV, 

VV+VH) 

Dual (HH+HV, 

VV+VH) 

Access (incidence 

angles) 

31  - 46  23  + 37  (mid- 

incidence angle) 

20  - 47  20  - 47  

Azimuth resolution 20 m 5 m 5 m 40 m 

Ground range 

resolution 

5 m 5 m 5 m 20 m 

Azimuth and range 

looks 

Single  Single Single Single 

Swath 250 km Vignette 20 x 20  

km 

80 km 410 km 

Maximum noise – 

equivalent sigma zero 

(NESZ) 

-22 dB -22 dB -22 dB -22 dB 

Radiometric stability 0.5 dB (3 ) 0.5 dB (3 ) 0.5 dB (3 ) 0.5 dB (3 ) 

Radiometric accuracy 1 dB (3 ) 1 dB (3 ) 1 dB (3 ) 1 dB (3 ) 

Phase error 5  5  5  5  

 

Instrumen C-SAR adalah radar aperture sintetis yang beroperasi pada kanal C 

satellite menggunakan polarisasi horizontal dan vertikal untuk mengirim dan 

menerima (lihat Gambar 2.4). Instrumen C-SAR ini terdiri dari dua sub system 

utama, yaitu sub system elektronik SAR (SES) dan sub sistem antena SAR (SAS). 

Sinyal radar dihasilkan pada pita dasar oleh generator kicauan dan dikonversi ke 

C-band dalam SES. Sinyal ini didistribusikan ke amplifier berdaya tinggi di dalam 

Electronic Front-End (EFE) yang mengirim / menerima modul melalui jaringan 

pembentuk berkas SAS. Radiasi sinyal dan penerimaan gema direalisasikan 

dengan antena yang sama menggunakan radiator pandu gelombang ditempatkan. 

Setelah melakukan filter dan menurunkan konversi ke pita dasar di dalam SES, 

sinyal gema didigitalkan dan diformat untuk direkam (Agency, 2012). 
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Tabel 2 Karakteristrik Instrumen C-SAR 

(sumber :ESA, 2019) 

Parameter  Value  

Centre frequency 5.405 GHz 

Bandwidth 0-100 MHz (programmable) 

Antenna size Selectale between HH+HV and VV+VH 

RF peak power (sum of all TRFM, at TRM o/p) 4368 W 

Pulse width 5-100  s (pragrammable) 

Transmit duty cycle 

Max 

Strip map 

Interferometric wide- swath 

Extra wide-swath 

Wave 

 

1.2% 

8.5% 

9% 

5% 

0.8% 

Receiver noise Figure at module input 3.2 dB 

Pulse repetition frequency 1000-3000 Hz (programmable) 

ADC sampling frequency 300 MHz (real sampling) (digital down-sampling after A/D 

conversion) 

Sampling 10 bits 

Data compression Selectable according to FDBAQ 

Instrument operation Up to 25 min per orbit continuously in any of the imaging 

modes and for the rest of the orbit in wave mode 

Instrument mass 945 kg 

 

DC power 

3870 W (interferometric wide-swath mode, single or dual 

polarization) 

 

Sentinel-1 C-SAR Instrument Processing Facility (IPF) dapat menghasilkan 

produk Level-1 (L1b) berikut dari empat mode akuisisi: 

- Rentang Miring, Kompleks berpenampilan tunggal (SLC); 

- Rentang Tanah, Multi-look, Detected (GRD); 

- Browse (BRW). Produk diklasifikasikan lebih lanjut menurut resolusi mereka ke: 

- Resolusi Penuh (FR) (mode SM); - Resolusi Tinggi (SDM) (mode SM, IW dan 

EW); - Medium Resolution (MR) (mode SM, IW, EW, dan WV). IPF mendukung 

pemrosesan data polarisasi ganda. 

Algoritme yang diimplementasikan dalam Sentinel-1 IPF adalah algoritma pra-

pemrosesan, Algoritma estimasi centroid Doppler, Algoritma pemrosesan SLC 

dan   Algoritma pemrosesan GRD. 
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Misi Sentinel-1 dirancang untuk menyediakan layanan data yang dijamin 

kewajibannya dapat diterima sepadan dengan kebutuhan pengguna mengikuti 

model pengguna institusi publik GMES, ini adalah salah satu pengaplikasian 

dalam penyediaan data meteorologi. Sebagian besar akuisisi dapat direncanakan 

dan operasi rutin biasanya tidak terganggu. Akses data terutama melalui 

berlangganan, mendukung pembuatan waktu dekat. Namun, sistem ini dirancang 

untuk menanggapi permintaan darurat untuk mendukung manajemen bencana 

dalam situasi krisis. Semua data diproses secara sistematis dan tersedia dalam 24 

jam, dan dapat juga diambil secara offline dari arsip (Agency, 2012). 

2.7 Deformasi 

Deformasi didefinisikan sebagai perubahan bentuk, posisi dan dimensi dari suatu 

material atau perubahan kedudukan (pergerakan) suatu materi baik secara absolute 

maupun relative dalam suatu kerangka referensi tertentu akibat suatu gaya yang 

bekerja pada materi tersebut (Kuang, 1997). 

Deformasi dapat terjadi jika suatu benda atau materi dikenai gaya (Force). 

Deformasi terbagi menjadi dua jenis yaitu, deformasi elastis dan deformasi plastis. 

Deformasi elastis adalah deformasi atau perubahan bentuk yang disebabkan oleh 

pemberian beban, dimana apabila beban dihilangkan maka bentuk dan ukuran 

akan kembali kebentuk semula atau deformasi yang terjadi akan hilang. Daerah 

deformasi elastis berlaku hokum hooke, yaitu regangan akan sebanding dengan 

tegangan sesuai dengan modulus elastisitas. Sedangkan deformasi plastis adalah 

perubahan bentuk yang merupakan kelanjutan dari deformasi elastis yang bersifat 

permanen meskipun beban dihilangkan (Taufik, 2012). 

Deformasi elastis adalah jenis deformasi secara reversible, setelah pasukan tidak 

lagi diterapkan, objek kembali ke bentuk aslinya. Elastomer dan memori bentuk 

logam seperti Nitinol menunjukkan rentang deformasi elastis besar Soft 

termoplastik dan konvensional logam memiliki rentang deformasi elastis moderat, 

sementara keramik, kristal dan keras plastik termoseting hampir tidak mengalami 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Elastomer&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhhTKIkAI0W0PTs6U45S60DHaKkeAQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Shape_memory&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhhws4FBt09ilhinJquMkxw0n9Y5xw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Nitinol&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhijsz7WyDesWK5BD3BC1ojwotYrNQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Thermoplastic&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhi3OqOXDikSLeWEKNWjG9NYN4oYjA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Metal&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhgCrZCxCsABb6uSVdGKI2hYH6joFg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ceramic&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhh4quaKyZCz8XfGFIAepPlz82EE_Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Crystal&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhg-sR3U1U3N8xvs_6ZxqIRD1YCDXg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Thermosetting_plastic&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhiTIvN1cGCKb5mlUEdXTMcuBeXF7A
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deformasi elastis. Deformasi elastis linier diatur oleh hukum Hooke yang 

menyatakan:  

"Mana diterapkan σ adalah stres, E adalah material konstanta yang disebut 

Young's modulus, dan ε adalah hasil ketegangan .Hubungan ini hanya berlaku 

dalam rentang elastis dan menunjukkan bahwa kemiringan kurva tegangan vs 

regangan dapat digunakan untuk menemukan Modulus Young. Insinyur sering 

menggunakan perhitungan ini ditarik tes . Pada rentang elastis berakhir ketika 

bahan mencapai kekuatan luluh." 

 

Gambar 2.7 Kurva Hukum Hooke 

(sumber : mekanika tanah, 2012) 

Deformasi plastis adalah jenis deformasi yang tidak dapat dibalikkan. Namun, 

sebuah objek dalam kisaran deformasi plastis akan terlebih dahulu telah 

mengalami deformasi elastis, yang reversibel, sehingga objek akan kembali 

bagian cara untuk bentuk aslinya. Soft termoplastik memiliki deformasi plastis 

agak besar berkisar logam seperti tembaga, perak dan emas. Steel tidak juga, tapi 

bukan besi cor. Hard termoseting plastis, karet, kristal, dan keramik memiliki 

rentang minimal deformasi plastik. Satu bahan dengan kisaran deformasi plastis 

besar basah permen karet, yang dapat ditarik puluhan kali panjang aslinya 

(Taufik, 2012). Bawah tegangan tarik deformasi plastis dicirikan oleh pengerasan 

regangan daerah dan penciutan wilayah dan akhirnya, fraktur (juga disebut pecah). 

Selama pengerasan regangan material menjadi lebih kuat melalui gerakan 

dislokasi atom. Penciutan fasa yang ditandai oleh penurunan luas penampang 

spesimen. Penciutan dimulai setelah kekuatan ultimate tercapai. Selama proses 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Hooke%27s_law&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhgXsz9OhEVbMLkodFX2GYBYB_IM4g
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penciutan, materi tidak dapat lagi menahan tekanan maksimum dan tekanan pada 

spesimen meningkat dengan cepat. Deformasi plastis berakhir dengan fraktur 

material. Deformasi yang terjadi di derah pesisir atau di permukaan tanah disebut 

dengan istilah displacement atau movement. Displacement dapat dibedakan 

menjadi kenaikan muka tanah vertikal (uplift) dan penurunan muka tanah vertikal 

atau subsidence (Kurfeβ, 2008). Perpindahan vertikal ini disebabkan oleh proses 

tektonik atau oleh interaksi antara proses tektonik dan permukaan bumi. Istilah 

proses tektonik adalah ekspresi yang cukup umum mencakup semua deformasi 

dalam litosfer, termasuk gerakan lempeng tektonik, deformasi ductile, dan proses 

isostatik (Marfai, 2007). Menurut England dan Molnar (1990) ada 3 perpindahan 

vertikal berdasarkan hasil analisa masalah dan ketentuan untuk konteks geosains, 

yaitu: 

1. Surface uplift / subsidence, merupakan perpindahan (displacement) 

permukaan bumi yang berhubungan dengan geoid;  

2. Uplift / subsidence of rock(s), merupakan perpindahan batuan yang 

berhubungan dengan geoid;  

3. Exhumation / burial, merupakan galian atau timbunan batu yang 

berhubungan dengan permukaan bumi.  

2.8 Penurunan Muka Tanah 

Penurunan muka tanah dapat didefinisikan sebagai turunnya elevasi permukaan 

tanah terhadap bidang referensi yang dianggap stabil. Penurunan tanah alami 

terjadi secara regional yaitu meliputi daerah yang luas atau terjadi secara lokal 

yaitu hanya sebagian kecil permukaan tanah. Hal ini biasanya disebabkan oleh 

adanya rongga di bawah permukaan tanah. Turunnya permukaan tanah yang 

terakumulasi selama rentang waktu tertentu akan dapat mencapai besaran 

penurunan hingga beberapa meter (Whitaker, 1989).  Berberapa faktor penyebab 

terjadinya penurunan muka tanah menurut Whittaker dan Reddish, yaitu: 

1. Penurunan muka tanah alami (natural subsidence) yang disebabkan oleh 

proses-proses geologi seperti aktivitas vulkanik dan tektonik, siklus 

geologi, adanya rongga di bawah permukaan tanah dan sebagainya. 
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2. Penurunan muka tanah yang disebabkan oleh pengambilan bahan cair dari 

dalam tanah seperti air tanah atau minyak bumi. 

3. Penurunan muka tanah yang disebabkan oleh adanya beban-beban berat di 

atasnya seperti struktur bangunan sehingga lapisan-lapisan tanah di 

bawahnya mengalami kompaksi/konsolidasi. Penurunan muka tanah ini 

sering juga disebut dengan settlement. 

4. Penurunan muka tanah akibat pengambilan bahan padat dari tanah 

(aktivitas penambangan). 

Gambar 2.8 Ilustrasi Penurunan Muka Tanah 

(sumber : lucianancy.com, 2018) 

Secara geologi Kota Bandarlampung dilewati oleh beberapa struktur patahan dan 

pada beberapa daerah di kota ini memiliki formasi berumur holosen, dengan 

kondisi geologi tersebut dan banyaknya kegiatan pengeboran air tanah, 

pertambangan dan industri, serta kegiatan reklamasi, tentunya bisa menjadi faktor 

pendukung terjadinya penurunan muka tanah. Sehingga Bandarlampung bisa 

menjadi salah satu daftar kota di Indonesia yang sangat rentan mengalami 

penurunan muka tanah akibat fenomena alam ataupun akibat perbuatan manusia. 

Hal ini tentunya dapat menimbulkan silent hazzard yang merusak infrastruktur 

perkotaan yang kemudian dapat saja menjadi gangguan terhadap stabilitas 

perekonomian dan kehidupan sosial (Setiady, 2019). 
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2.9 Sistem Informasi Geografis (SIG) 

Arronoff (1989), mendefinisiskan sistem informasi geografis (SIG) sebagai suatu 

sitem berbasis komputer yang memiliki kemampuan dalam menangani data 

bereferensi geografi yaitu pemasukan data, manajemen data (penyimpanan dan 

pemanggilan kembali), manipulasi dan analisis data, serta keluaran sebagai hasil 

akhir (output). Hasil akhir (output) dapat dijadikan acuan dalam pengambilan 

keputusan pada masalah yang berhubungan dengan geografi. Komponen sistem 

informasi geografi ada empat, yaitu: 

1. Perangkat keras Perangkat keras yang sering digunakan antara adalah 

Digitizer, scanner,Central Procesing Unit (CPU), mouse , printer, plotter, 

2. Perangkat lunak (Arc View, Idrisi, ARC/INFO, ILWIS, MapInfo dan lain 

lain), 

3. Data dan informasi geografi data dan informasi yang diperlukan baik 

secara tidak langsung dengan cara meng import-nya dari perangkat-

perangkat lunak SIG yang lain maupun secara langsung dengan cara 

menjitasi data spasial dari peta dan memasukan data atributnya dari tabel-

tabel dan laporan dengan menggunakan keyboard, 

4. Pengguna (user), Teknologi GIS tidaklah bermanfaat tanpa manusia yang 

mengelola sistem dan membangun perencanaan yang dapat diaplikasikan 

sesuai kondisi nyata Suatu proyek SIG akan berhasil jika di manage 

dengan baik dan dikerjakan oleh orang-orang yang memiliki keakhlian 

yang tepat pada semua tingkatan (Aini, 2007). 

Berdasarkan desain awalnya fungsi utama SIG adalah untuk melakukan analisis 

data spasial. Dilihat dari sudut pemrosesan data geografik, SIG bukanlah 

penemuan baru. Pemrosesan data geografik sudah lama dilakukan oleh berbagai 

macam bidang ilmu, yang membedakannya dengan pemrosesan lama hanyalah 

digunakannya data digital (Aini, 2007). Beberapa fungsi dasar dalam SIG adalah 

sebagai berikut:  
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a. Akuisisi data dan proses awal meliputi: digitasi, editing, pembangunan 

topologi, konversi format data, pemberian atribut dll.  

b. Pengelolaan database meliputi: pengarsipan data, permodelan bertingkat, 

pemodelan jaringan pencarian atribut dll.  

c. Pengukuran keruangan dan analisis meliputi: operasi pengukuran, analisis 

daerah penyanggga, overlay, dll.  

d. Penayangan grafis dan visualisasai meliputi: transformasi skala, 

generalisasi, peta topografi, peta statistik, tampilan perspektif.  

Sistem informasi geografis dapat dimanfaatkan untuk mempermudah dalam 

mendapatkan data-data yang telah diolah dan tersimpan sebagai atribut suatu 

lokasi atau obyek. Data-data yang diolah dalam SIG pada dasarnya terdiri dari 

data spasial dan data atribut dalam bentuk dijital. Sistem ini merelasikan data 

spasial (lokasi geografis) dengan data non spasial, sehingga para penggunanya 

dapat membuat peta dan menganalisa informasinya dengan berbagai cara. SIG 

merupakan alat yang handal untuk menangani data spasial, dimana dalam SIG 

data dipelihara dalam bentuk digital sehingga data ini lebih padat dibanding dalam 

bentuk peta cetak, table, atau dalam bentuk konvensional lainya yang akhirnya 

akan mempercepat pekerjaan dan meringankan biaya yang diperlukan (Barus dan 

Wiradisastra, 2000 dalam As Syakur 2007). Ada beberapa alasan yang mendasari 

mengapa perlu menggunakan SIG, menurut Anon (2003, dalam As Syakur 2007) 

alasan yang mendasarinya adalah: 

1. SIG menggunakan data spasial maupun atribut secara terintergarsi  

2. SIG dapat memisahkan antara bentuk presentasi dan basis data  

3. SIG memiliki kemampuan menguraikan unsur-unsur yang ada 

dipermukaan bumi ke dalam beberapa layer atau coverage data spasial 

4. SIG memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menvisualisasikan data 

spasial berikut atributnya, semua operasi SIG dapat dilakukan secara 

interaktif 

5. SIG dengan mudah menghasilkan peta -peta tematik 

6. SIG sangat membantu pekerjaan yang erat kaitanya dengan bidang spasial 

dan geoinformatika. 
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Posisi GIS dengan segala kelebihannya, semakin lama semakin berkembang 

bertambah dan bervarian. Pemanfaatan GIS semakin meluas meliputi pelbagai 

disiplin ilmu, seperti ilmu kesehatan, ilmu ekonomi, ilmu lingkungan, ilmu 

pertanian, militer dan lain sebagainya (Aini, 2007). Berikut ini adalah beberapa 

contoh aplikasi SIG: 

1. Pengelolaan Fasilitas: Peta skala besar, network analysis, biasanya 

digunakan untuk pengolaan fasilitas kota. Contoh aplikasinya adalah 

penempatan pipa dan kabel bawah tanah, perencanaan fasilitas perawatan, 

pelayanan jaringan telekomunikasi 

2. Pengolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Untuk tujuan ini pada 

umumnya digunakan citra satelit, citra Landsat yang digabungankan 

dengan foto udara, dengan teknik overlay. Contoh aplikasinya adalah studi 

kelayakan untuk tanaman peranian, pengelolaan hutan dan analisis dampak 

lingkungan 

3. Bidang Transportasi: Untuk fungsi ini digunakan peta skala besar dan 

menengah dan analisis keruangan, terutama untuk manajemen transit 

perencanaan rute, pengirimsn teknisi, analisa pelayanan, penanganan 

pemasaran dan sebagainya. 

4. Jaringan Telekomunikasi: GIS digunakan untuk memetakan sentral. MDF 

(Main Distribution Poin), kabel primer, kabel utama, kabel sekunder, 

daerah catu langsung dan seterusnya sampai ke pelanggan 

5. Sistem Informasi Lahan: Untuk keperluan ini yang digunakan adalah peta 

kadastral skala besar atau peta persil tanah dan analisi keruangan untuk 

informasi kadatral pajak. 

Salah satu perangkat lunak yang digunakan untuk sistem informasi geografis 

adalah ArcGIS.  ArcGIS merupakan perangkat lunak yang di produksi oleh Esri 

berbasis windows yang memungkinkan pengguna untuk menampilkan peta yang 

telah dibuat menggunakan produk ArcGIS lainnya seperti ArcGIS desktop 

(Anshori, 2016). ArcGIS desktop memiliki beberapa bagian yaitu, ArcCatalog, 

ArcMap, ArcScene dan ArcGlobe yang memiliki fungsi yang berbeda. Fungsi dari 

bagian ArcGIS desktop  sebagai berikut: 
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1. ArcCatalog, merupakan aplikasi yang menyediakan jendela catalog yang 

digunakan untuk mengatur  dan mengelola berbagai jenis informasi 

geografis pada ArcGIS desktop, seperti : geodatabase, file raster, 

dokumen peta, dokumen dunia, dokumen 3D dan file layer, geoprocessing 

toolbox, model dan script python, GIS servis menggunakan ArcGIS 

Server, serta metadata yang berbasis standar untuk masing-masing 

informasi GIS. 

2. ArcMap, merupakan aplikasi utama ArcGIS yang dapat melakukan 

penyajian data, analisis, modelling, layout peta untuk pencetakan dan 

publikasi hingga layout layer untuk data yang dipublikasi dengan 

menggunakan ArcGIS Server  

3. ArcScene, merupakan aplikasi ArcGIS yang digunakan untuk 

menampilkan data dalam bentuk 3D, seperti digital elevation model 

(DEM), topografi dan visualisasi data 3D lainnya. 

4.  ArcGlobe adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk menampilkan 

peta-peta secara 3D ke    dalam bola dunia dan dapat dihubungkan 

langsung dengan Internet. Aplikasi ini umumnya dirancang 

untuk digunakan dengan dataset yang sangat besar dan memungkinkan 

untuk visualisasi yang tidak terputus untuk data raster dan fitur peta 

lainnya. View dalam ArcGlobe didasarkan pada pandangan global, dengan 

semua data diproyeksikan ke proyeksi Cube global dan ditampilkan pada 

berbagai tingkat detail ( LODs ). 

 

 

 

 

 

 


