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BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara maritim dengan luas lautan yang lebih besar 

dibandingkan dengan luas daratannya, tetapi sumber daya alam kelautan belum 

maksimal dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.Untuk dapat 

mendukung dalam memanfaatkan sumber daya kelautan secara optimum diperlukan 

peta dasar laut yang didalamnya terdapat informasi situasi dan kondisi lingkungan 

dasar laut. Informasi akan fitur dasar laut menjadi sangat penting karena informasi 

mengenai topografi dasar laut sangat diperlukan dalam berbagai aplikasi kelautan 

seperti pekerjaan rekayasa laut, jalur aman bagi pelayaran, industri kelautan, survei 

rute pipa dan kabel bawah laut, deteksi bahan tambang, pencarian daerah tangkapan 

ikan, pencarian kapal karam, dan sebagainya [1].  

Salah satu metode efektif dan efisien yang digunakan untuk kegiatan 

eksplorasi laut adalah menggunakan metode hidroakustik. Metode ini seringkali 

digunakan untuk melakukan investigasi kolom dan dasar perairan secara efisien dan 

akurat [2]. Hidroakustik memanfaatkan gelombang suara yang mampu merambat 

hingga dasar laut dan beberapa lapisan dibawahnya yang kemudian akan dipantulkan 

kembali dan diterima sebagai pantulan balik (echo) [3]. 

Situasi dan kondisi lingkungan dasar laut tidaklah mudah diketahui secara 

pasti tanpa didukung ketersedian peralatan dan teknologi yang memadai. Beberapa 

faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah bahwa semakin dalam perairan hingga 

ke dasar laut maka semakin tinggi pula tekanan air yang ada, dan manusia sangat 

memiliki keterbatasan untuk mampu menahan tekanan air yang begitu besar. Selain 

itu, kondisi dasar perairan memiliki pencahayaan terbatas menyebabkan jarak 

pandang sangat dekat. Untuk mendukung pekerjaan seperti inspeksi pemipaan migas 

dasar laut, keselamatan pelayaran, dan sebagainya dikenal beberapa metode 

diantaranya adalah dilakukannya prosedur penyapuan dasar laut (pencitraan dasar 
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laut). Proses pencitraan dasar laut dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya 

pencitraan dengan menggunakan instrumen side scan sonar [4]. 

Gambar yang dihasilkan dari hasil perekaman side scan sonar memberikan 

suatu gambar (image) dari dasar laut yang beresolusi tinggi serta memberikan 

informasi tentang tekstur sedimen dan struktur bentuk dasar laut. Beberapa hasil 

sapuan (scanning) dapat menghasilkan mosaik, geologi dan fitur sedimentologis yang 

mudah dikenali dan diinterpretasi secara kualitatif sehingga dapat memberikan 

informasi tentang dinamika dasar laut [5]. Kelebihan dari side scan sonar adalah 

mampu mendeteksi apa pun yang ada di dasar perairan sehingga kapal karam atau 

benda-benda lain dapat terdeteksi. Teknologi pencitraan dasar laut ini menyediakan 

area luas dengan resolusi yang tinggi . Semakin besar nilai frekuensi maka resolusi 

data yang dihasilkan akan semakin tinggi akan tetapi area cakupannya semakin sempit 

[6]. 

Inventarisasi fitur dasar laut pada penelitian ini tertuang dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2014 pasal 50 ayat 1 bahwa “Pemerintah 

melakukan upaya pelindungan lingkungan laut” salah satunya ialah melalui 

konservasi laut. Konservasi laut dimaksudkan pada kegiatan untuk melindungi, 

melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya Laut, termasuk ekosistem, jenis, dan 

genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungannya dengan 

tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai keanekaragaman sumber daya laut. 

Upaya konservasi laut termasuk pelindungan dan pelestarian biota laut yang memiliki 

daya jelajah dan ruaya jauh seperti reptil (berbagai jenis penyu laut) dan mamalia laut 

(paus dan dugong) serta dalam rangka pelindungan situs budaya dan fitur 

geomorfologi laut. Oleh karena itu perlu dilakukannya inventarisasi fitur dasar laut 

untuk menjaga kelangsungan hidup ekosistem dan melindungi lingkungan laut. 

Pada penelitian ini, akan dilakukan identifikasi fitur dasar laut dengan 

menggunakan side scan sonar untuk keperluan pendukung inventarisasi fitur dasar 

laut. Dengan ini akan didapatkan penggambaran kondisi dasar laut di area yang telah 

ditentukan yang nantinya akan di tampilkan menjadi suatu bentuk citra yang akan 

diinterpretasi untuk mengidentifikasi obyek-obyek maupun bentukan yang ada di 
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dasar laut sehingga nantinya akan diinventarisasi sebagai data pendukung fitur dasar 

laut. Fokus pembahasan yang ada pada penelitian ini yaitu citra side scan sonar ini 

sendiri yaitu pada proses pengolahan sehingga dapat dilakukannya 

penginventarisasian akan fitur dasar laut. Data yang digunakan pada penelitian tugas 

akhir ini diperoleh dari hasil survei Pushidros TNI AL yang dilaksanakan di daerah 

Pulau terluar dari Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Singapura yaitu 

Pulau Nipa yang terletak di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan fitur dasar laut di wilayah Pulau 

Nipa Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. Visualisasi dan penginterpretasian dari 

hasil citra SSS pada pendeteksian fitur dasar laut natural seperti pasir, lumpur, batuan,  

dan juga kerikil maupun batuan karang dan juga buatan manusia seperti kapal karam, 

pipa gas, dan juga kabel bawah laut lalu pengestimasian dimensi dan juga posisi suatu 

objek fitur dasar laut yang ada disekitar perairan Pulau Nipa. Lalu dalam pengolahan 

memahami akan proses mempertajam citra dari SSS mulai hingga dapat dilakukannya 

interpretasi dan juga estimasi akan dimensi dan juga posisi. Visualisasi dari data side 

scan sonar pada track lines dengan mosaik dan beberapa penerapan koreksi 

radiometrik yang berhubungan dengan intensitas hambur balik, koreksi ini mampu 

memberikan kualitas dari data citra yang dihasilkan side scan sonar, sehingga mampu 

meningkatkan interpretasi secara kualitatif kenampakan tekstur dasar laut beserta 

objek yang ditemukan. Dalam hal tersebut maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Dapat memvisualisasikan dan menginterpretasi dari hasil citra side scan sonar 

dalam pendeteksian objek fitur dasar laut berupa pasir, lumpur, batuan, kerikil 

dan batuan karang. 

2. Dapat mengestimasikan dimensi dan posisi dari objek fitur dasar laut dengan 

melihat hambur balik sinyal berdasarkan tekstur dasar laut gelap maupun terang 

suatu citra yang akan memberikan informasi kenampakan tekstur dari fitur 

dasar laut. 
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1.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Mengingat banyaknya metode, tujuan maupun data dalam pengolahan dan 

juga hasil yang akan ditampilkan dalam citra SSS ini maka perlu dilakukannya 

pembatasan akan lingkup penelitian yang dilakukan seperti wilayah, data, dan hasil 

yang ditampilkan pada penelitian ini. Berikut dijelaskan lingkup penelitian yang 

dilakukan : 

1. Melakukan analisis dengan menginterpretasi fitur dasar laut berdasarkan 

kenampakan dan kekasaran, variasi dari warna gelap dan terang pada citra SSS 

menunjukkan energi hambur balik yang dihasilkan dari dasar laut. 

2. Tahapan pengolahan data side scan sonar dan penyajian sampai dengan tahap 

interpretasi dari citra side scan sonar tersebut, dalam penentuannya dilakukan 

koreksi geometrik yaitu Bottom Tracking dan Slant Range dan juga koreksi 

radiometrik yaitu Beam Angle Correction, Automatic Gain Control, dan juga 

Time Variated Gain. 

3. Penelitian dilakukan di wilayah sekitar perairan Pulau Nipa Kota Batam 

Provinsi Kepulauan Riau, yang berada pada cakupan area. 

4. Melakukan estimasi dimensi dan posisi fitur  dasar laut yang diperoleh terkait 

inventarisasi fitur dasar laut dengan melakukan pengukuran panjang dan lebar 

dari fitur dasar laut melalui perangkat lunak yang dimana diketahui juga posisi 

dari objek, yang setelahnya dilakukan metode deskriptif kualitatif dengan 

pendekatan kuantitatif untuk penginventarisasian fitur dasar laut. 

 

1.4 Metodologi  

Dalam penelitian dan penulisan tugas akhir ini metode yang digunakan adalah 

metode studi pustaka, dan pengolahan data sekunder. Pengambilan data dilakukan 

oleh Pushidros TNI AL dengan menggunakan instrumen side scan sonar C-MAX 

CM2 digital towfish dengan frekuensi 325 kHz sebanyak 7 track lines dengan range 

scale 75 m. Instrumen C-MAX CM2 digital towfish dioperasikan bersama Differential 

Global Positioning System (DGPS), DGPS Trimble 5700R7 dengan ketelitian 0.05 m 

sebagai penentuan posisi dari kapal yang dimana akan diketahui juga posisi dari 
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towfish. Side scan sonar memancarkan gelombang akustik (gelombang suara) secara 

menyamping ke arah sisi kiri dan kanannya, pantulan kembali dari gelombang suara 

kemudian diolah sehingga dapat menampilkan citra dasar laut. Metodologi yang 

dilakukan dalam tugas akhir ini, sebagai berikut: 

1. Inventarisasi fitur dasar laut 

Hal yang menjadi fokus pada studi ini ialah cara menginterpretasi 

berdasarkan kenampakan dan juga kekasaran dari fitur dasar laut, pada 

penelitian ini pula dilakukannya penginventarisasi fitur dasar laut sebagai data 

pendukung akan inventarisasi fitur dasar laut. Data side scan sonar di wilayah 

penelitian yang akan dilakukannya penginventarisasian sebagai data utama 

pada penelitian ini dikarenakan kemampuan citra side scan sonar yang baik 

dalam penggambaran bawah air. 

2. Pengumpulan dan Pengolahan data 

Pada tahapan ini akan dilakukan : 

a. Pengolahan yang dilakukan dari data yang berformat *.xtf yang 

didapatkan dari survei yang dilakukan oleh Pushidros TNI AL, lalu 

pengolahan yang dilakukan dengan perangkat lunak SonarWiz 7 

dilakukannya koreksi geometrik dengan metode bottom tracking dan 

juga slant range lalu untuk penggambaran yang lebih baik akan 

terwujudnya interpretasi yang baik dilakukannya koreksi radiometrik 

dengan metode Beam Angle, Automatic Gain Control, Time Varying 

Gain, dan Empirical Gain Normalization. 

b. Melakukkan interpretasi dan melakukan analisa deskriptif kualitatif 

akan fitur dasar laut yaitu dengan menampilkan posisi dari fitur,lalu 

dimensi panjang, lebar dan juga jika ada yaitu tinggi dari objek yang 

bisa di dapatkan dari pengolahan yang dilakukan dengan perangkat 

lunak SonarWiz 7 dengan melakukan koreksi-koreksi seperti geometrik 

dan radiometrik pada citra side scan sonar. 

Perangkat lunak dan juga data yang akan digunakan dalam proses analisis pada 

penelitian ini seluruhnya merupakan perangkat lunak dan juga data yang dimiliki 
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oleh Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI-AL (Pushidrosal), pada penelitian ini 

dilakukannya analisis deskriptif kualitatif pada proses interpretasi manual. Data 

side scan sonar yang diperoleh berupa data digital dengan ekstensi .xtf yang 

kemudian diolah menggunakan perangkat lunak, sehingga diperoleh hasil berupa 

visualisasi target dari dasar perairan dalam bentuk mosaik. Berikut merupakan 

diagram alir pada penelitian ini. 

 

 

Gambar 1.1 Diagram alir penelitian. 


