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BAB II 

KONSEP GELOMBANG DAN SIDE SCAN SONAR SERTA 

INTERPRETASI SIDE SCAN SONAR 
 

2.1 Konsep Gelombang Rayleigh 

Gelombang Rayleigh (Groundroll) merupakan gelombang yang merambat di 

permukaan dengan pergerakan partikel yang menyerupai elips dan bergerak mundur. 

Kecepatan gelombang rayleigh dalam medium homogen lebih kecil bila dibanding 

dengan kecepatan gelombang geser. Jika terdapat variasi sifat elastik terhadap 

kedalaman, gelombang rayleigh akan terdispersi, dimana panjang gelombang yang 

berbeda akan merambat dengan kecepatan berbeda [7]. 

 

Gambar 2.1 Amplitudo gelombang Rayleigh berkurang terhadap kedalaman [8]. 

 

 

Gambar 2.2 Panjang gelombang pendek dengan frekuensi tinggi hanya merambat pada 

permukaan yang dangkal, sedangkan gelombang yang lebih panjang dengan frekuensi yang 

rendah akan merambat lebih dalam [9]. 
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2.1.1 Perambatan Gelombang Suara Dalam Air 

Gelombang bunyi adalah gelombang mekanis longitudinal, gelombang bunyi 

tersebut dapat dijalarkan di dalam benda padat, benda cair dan gas. Gelombang bunyi 

dihasilkan oleh benda yang bergetar sehingga menyebabkan gangguan kerapatan pada 

medium. Gangguan ini berlangsung melalui interaksi molekul- molekul medium 

sepanjang arah perambatan gelombang. Adapun molekul hanya bergetar ke depan 

atau ke belakang di sekitar posisi kesetimbangan. Bunyi sebagai gelombang 

mempunyai sifat-sifat sama dengan sifat-sifat dari gelombang, yaitu dapat 

dipantulkan (refleksi), dapat dibiaskan (refraksi), dapat dipadukan (interferensi), dan 

dapat dilenturkan (difraksi). 

Setiap media yang dilalui bunyi akan memiliki kecepatan yang berbeda - beda. 

Pada media gas udara, cepat rambat bunyi tergantung pada kerapatan, suhu, dan 

tekanan. Bunyi merupakan gelombang, maka bunyi mempunyai cepat rambat yang 

dipengaruhi beberapa faktor yaitu kerapatan partikel medium yang dilalui bunyi. 

Semakin rapat susunan partikel medium maka semakin cepat bunyi merambat, 

sehingga bunyi merambat paling cepat pada zat padat. Besar kecilnya cepat rambat 

bunyi pada suatu medium sangat tergantung pada temperatur medium tersebut [10]. 

Perubahan kecepatan gelombang di air laut merupakan suatu contoh dari 

hukum snellius. Hukum snellius merupakan rumus matematika yang memerikan 

hubungan antara sudut datang dan sudut bias pada cahaya atau gelombang lainnya 

yang melalui batas antara dua medium isotropik berbeda, seperti udara dan air. Nama 

hukum ini diambil dari matematikawan Belanda Willebrord Snellius, yang merupakan 

salah satu penemunya. Hukum ini juga dikenal sebagai Hukum Descartes atau Hukum 

Pembiasan. 

v = 
𝑠

𝑡
      (2.1) 

Keterangan: v = kecepatan (m/s) 

                     s = jarak (m) 

                     t  = waktu (s) 
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2.1.2 Propagasi Bawah Air 

Laut merupakan media yang sangat kompleks dalam pengaruhhnya terhadap 

perambatan/propagasi suara. Gelombang suara dalam air akan mengalami pembiasan, 

distrorsi dan pelemahan. Beberapa faktor yang mempengaruhi propagasi adalah 

kecepatan, kehilangan energi dan noise. Berikut merupakan faktor-faktor yang 

mempengaruhi propagasi gelombang suara di dalam air : 

 

a. Refraksi 

Refraksi adalah suatu fenomena dimana gelombang yang merambat 

melalui 2 medium yang berbeda akan mengalami pembelokan/ pembiasan. 

 

 

Gambar 2.3 Pembiasan gelombang terjadi jika suatu gelombang melewati dua medium yang 

berbeda, arah pantulan gelombang tersebut dipengaruhi oleh sudut datang dari gelombang 

yang dipancarkan terhadap bidang batas akibat perubahan kecepatan yg berbeda antara kedua 

sisi muka gelombang [10]. 

 

b. Refleksi 

Refleksi merupakan fenomena pembelokan gelombang yang 

diakibatkan oleh suatu bidang pantul pada dasar laut. Arah pantulan gelombang 

tergantung dari permukaan bidang pantul, jika bidang pantul relatif datar maka 

arah gelombang pantul akan mengalami pantulan yang relatif seragam. 
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Gambar 2.4 Bidang pantul yang memiliki permukaan relatif datar membuat arah pantulan 

gelombang seragam dan menghasilkan sudut yang sama dari sudut datang gelombang 

[10]. 

 

c. Difraksi 

Difraksi merupakan peristiwa penyebaran atau pembelokan gelombang 

pada saat gelombang tersebut melintas melalui bukaan atau mengelilingi ujung 

penghalang. 

 

Gambar 2.5 Gelombang datang yang melewati suatu celah (penghalang), akan diteruskan 

dan menjadi sumber gelombang baru [10]. 

 

2.2 Side Scan Sonar 

Side Scan Sonar (SSS) merupakan salah satu sistem peralatan survei kelautan 



 

 

11 

 

yang menggunakan teknologi gelombang akustik. SSS menggunakan prinsip 

backscatter akustik dalam mengindikasikan atau membedakan kenampakan bentuk 

dasar laut atau objek di dasar laut. Reflektor kuat akan menghasilkan pantulan 

backscatter yang kuat sedangkan reflektor lemah menghasilkan backscatter yang 

lemah. Material seperti besi, bongkahan, kerikil atau batuan vulkanik sangat efisien 

dalam merefleksikan pulsa akustik (backscatter kuat). Sedimen halus seperti tanah 

liat, lumpur tidak merefleksikan pulsa suara dengan baik (backscatter lemah). 

Dengan karakteristik seperti itu, SSS dapat digunakan untuk meneliti komposisi 

dasar laut dengan mengamati pengembalian kekuatan akustik dari objek – objek di 

dasar laut tersebut [10]. 

Side scan sonar merupakan sistem dual frequency yang memungkinkan 

dapat bekerja secara simultan dengan resolusi yang berbeda dan biasanya digunakan 

pada perairan yang relatif dangkal [11]. Side scan sonar memancarkan pulsa suara 

dikisaran 100-780 kHz pada setiap frekuensinya, suatu frekuensi pada alat akan 

berbeda-beda menyesuaikan spesifikasi yang ada pada alat. Frekuensi yang 

digunakan bervariasi yang diatur sebelum dilakukannya pengukuran sehingga 

memungkinkan untuk membatasi panjang array dibawah satu meter dengan 

jangkauan mencapai kisaran ratusan meter menyesuaikan dengan alat yang 

digunakan. Dengan mengukur selang waktu antara saat pemancaran pulsa dengan 

saat penerimaan kembali gema dijalur yang tersapu, dapat diperoleh besarnya jarak 

antara transduser dengan sumber gema di dasar laut. Gelombang - gelombang 

akustik yang dipancarkan mempunyai selang waktu pemancaran yang sangat pendek 

antara satu dengan yang lainnya pada alat perekam, dengan suatu mekanisme tertentu 

jarak-jarak tersebut kemudian di plot pada alat perekam sehingga menghasilkan citra 

grafis (sonograf) yang menggambarkan topografi dasar laut yang tersapu. Side scan 

sonar dapat dipasang pada lunas kapal ataupun ditarik di belakang kapal. 
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Gambar 2.6 Ilustrasi pemasangan side scan sonar [13]. 

Pada gambar tersebut terlihat bahwa SSS mentransmisikan pulsa akustik 

secara menyamping terhadap arah perambatan, kemudian dasar laut dan objek 

merefleksikan kembali (backscatter) gelombang suara pada sistem sonar. 

 

2.3 Prinsip Side Scan Sonar 

Kunci untuk dapat memahami dan menginterpretasi data SSS adalah 

memahami geometri dari SSS itu sendiri, SSS terdiri dari transduser yang ditarik oleh 

kapal pada kedalaman tertentu dibawah permukaan air. Ketika transduser mulai 

memancarkan gelombang akustik, akan ada jeda waktu selama gelombang akustik 

merambat melalui kolom air dan tidak memantulkan gelombang akustik, jeda waktu 

ini akan muncul pada rekaman SSS sebagai blind zone kecuali sesuatu misalnya 

gerombolan ikan berada di kolom air ini. Tergantung dari keberadaan posisi towfish 

di dalam kolom air, pantulan pertama yang akan direkam bisa berasal dari permukaan 

air atau dari permukaan dasar laut. Sonar mempunyai lebar beam yang cukup sempit 

pada bidang horisontal, akan tetapi mempunyai beam yang cukup lebar pada bidang 

vertikal yang dapat menjangkau kedua permukaan baik itu permukaan air laut maupun 

permukaan dasar laut.  

Sesaat setelah pantulan pertama direkam akan diikuti pantulan berikutnya 

yang berasal dari permukaan dasar laut yang mempunyai jarak lebih jauh dari towfish. 
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Jarak yang terekam pada image SSS merupakan jarak miring (slant range) dan tidak 

merepresentasikan jarak horizontal yang sesungguhnya. Apabila ada objek yang 

mengambang pada kolom air akan mencegah gelombang akustik mencapai 

permukaan dasar laut, ini akan menyebabkan munculnya bayangan akustik yang 

muncul sebagai zona terang dalam skala warna yang normal. 

 

Gambar 2.7 Geometri dari SSS pada suatu objek. 

2.3.1 Lebar Pancaran (Beam Width) 

Secara umum pada semua tipe SSS, lebar pancaran relatif sempit pada bidang 

horizontal dan cukup lebar pada bidang vertikal. Dalam sistem yang ada pada side 

scan sonar pada frekuensi 100 kHz akan menjadi 1° di horizontal dan 40° di vertikal 

dan untuk sistem 500 kHz akan menjadi 0,2° di horizontal dan 40° di vertikal. Sumbu 

utama pancaran biasanya akan miring 10-20° kebawah dari horizontal, sehingga 

sebagian energi akan diarahkan ke dasar laut di mana itu dibutuhkan. Pancaran beam 

yang sempit tidak hanya diperlukan untuk mencapai gambar dasar laut yang tajam, 

tetapi juga untuk menolak kebisingan dari sumber asing. Di lautan, kebisingan akan 

mencapai sonar dari segala arah tetapi respon dari semua gangguan ini akan 

dikendalikan oleh pola sonar. Dengan demikian sebagian besar dari kebisingan akan 

ditolak, dan ini akan meningkatkan kinerja dari side scan sonar. 
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Gambar 2.8 Karakteristik Pola Beam SSS [2]. 

2.3.2 Resolusi 

Panjang gelombang menentukan skala fitur yang dapat dideteksi di dasar laut, 

melalui kekasaran dari fitur dasar laut yang terekam oleh side scan sonar. Parameter 

penting lainnya adalah jenis dan panjang pulsa yang ditransmisikan atau setidaknya 

frekuensi dan durasinya untuk mempermudah pemrosesan. Pancaran merupakan pulsa 

sempit misalnya (gelombang kontinu dan pulsa). 

 

 

 

Gambar 2.9 Perbandingan frekuensi yang digunakan dalam akustik bawah laut 

dengan domain akustik lainnya [2]. 



 

 

15 

 

 

Pulsa yang keluar akan berinteraksi dengan dasar laut, wilayah yang dinamai 

pulsa keluar disebut jejak sonar. Ukuran dan bentuk dari jejak sonar di dasar laut 

tergantung pada jarak lintasan dari sonar. Ini menentukan resolusi sistem sonar, jejak 

sonar akan lebih panjang didekat sonar karena incidence angle. Resolusi pada lintasan 

sonar berkaitan dengan grazing angle, ini merupakan sudut dimana pulsa akustik 

mengenai topografi dasar laut. Jarak yang ditempuh dari transduser ke target dasar 

laut disebut slant range. Tidak perlu bingung dengan jarak horizontal antara nadir 

sonar dan target (jangkauan dasar). Jarak total across track yang tergambar disebut 

lebar petak. Sudut antara gelombang masuk dari dasar laut disebut incidence angle. 

Grazing angle adalah 90° minus Incidence angle, yaitu antara sudut gelombang yang 

masuk dan normal lokal ke dasar laut [2]. 

 

Gambar 2.10 Parameter dasar pada side scan sonar didalam air terkait sudut yang terekam. 

Ada 2 resolusi yang penting dalam SSS yang pertama Across Track Resolution 

dan yang kedua Along Track Resolution. Across track  merupakan lintasan kanan dan 

kiri (port and starboard) pada citra side scan sonar, lalu Along track merupakan jarak 

minimum di mana dua target paralel di dasar laut yang terletak di sepanjang garis survei 

dapat dibedakan sebagai dua objek terpisah. Resolusi along track dan across track 

dimaksudkan kepada parameter penting yang harus diperhatikan pada pencitraan 

bawah air dengan instrumen side scan sonar maka dari itu kedua parameter ini menjadi 

hal penting agar citra dasar laut dapat diambil dengan resolusi yang baik sesuai dengan 

frekuensi yang digunakan. 
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Gambar 2.11 Panjang lintasan yang terekam pada citra SSS (Along track) dan lebar 

lintasan yang terekam pada citra SSS (Across track) pada citra side scan sonar. 

Along track resolution dan Across track resolution dapat dihitungan 

dengan persamaan berikut : 

𝛿𝑥 =  
𝑐.𝑇

2.𝑠𝑖𝑛𝜃
     (2.2) 

T merupakan panjang pulsa dan 𝜃 merupakan grazing angle, ketika 

grazing angle 𝜃=0 maka akan menjadi persamaan (2.3) [12]. 

𝛿𝑥 =  √ℎ. 𝑐. 𝑇     (2.3) 

h merupakan ketinggian towfish dari permukaan dasar laut, penjelasan 

secara visual terdapat pada gambar berikut : 

 

Gambar 2.12 Across Track Resolution seiring dengan jarak tempuh dari gelombang[12]. 
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Sementara Along Track Resolution dapat dihitung dengan persamaan 

[13] : 

𝛿𝑥 =  𝑟 . sin 𝛽     (2.3) 

Dimana r merupakan jarak dalam Across Track, β merupakan 

horizontal beam width. 

 

Gambar 2.13 Along Track Resolution yang sangat tergantung beam width [12]. 

 

2.3.3 Time Varied Gain (TVG) 

Pada prinsip penjalaran gelombang akustik ada beberapa hal yang 

menyebabkan pelemahan energi sehingga energi yang terpantulkan menjadi relatif 

lemah, diantaranya proses absorbs, spreading, dan scattering. Secara umum, sinyal 

akustik di dalam air tentu mengalami pelemahan sinyal yang menyebabkan 

terjadinya penyerapan, penyebaran, dan penghamburan sinyal. Dalam hal 

penyerapan (absorbs) pada sinyal akustik dimana terjadinya penyerapan energi 

akustik oleh medium air dan dibuahnya menjadi energi bentuk lain. Dalam hal 

penyebaran (spreading) pada sinyal akustik dimana terjadinya penyebaran energi 

dimedium air yang terjadi karena karakteristik laut yang dipengaruhi oleh salinitas, 

suhu, tekanan dan densitas yang menyebabkan suatu sinyal akustik mengalami 

penyebaran sinyal. Dalam hal penghamburan (scattering) pada sinyal akustik dimana 

terjadinya penghamburan sinyal akustik di dasar laut yang menyebabkan sinyal 

terhambur, ada sinyal yang terserap kedalam dasar dan juga ada yang terhambur ke 

segala arah. Maka dari itu backscattering pada instrumen side scan sonar dari dasar 
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laut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kekasaran dasar laut dan juga sifat 

intrinstik dasar laut (misalnya;batu dan sedimen). Pembiasan didalam air laut dengan 

sifat yang berbeda akan sesuai dengan variasi kecepatan suara. Karena itu 

kedatangan aktual gelombang akustik di dasar laut dapat jauh lebih jauh dari yang 

diharapkan karenanya kekuatan sinyal akustik dibawah air laut akan mengalami 

penurunan kekuatan sinyal. 

 

Gambar 2.14 Penurunan kekuatan sinyal akustik terhadap waktu tempuh. 

 

2.4 Koreksi Data Side Scan Sonar 

Koreksi yang dilakukan pada citra side scan sonar  yang dilakukan dengan 

perangkat lunak SonarWiz7 terbagi menjadi dua, yaitu koreksi geometrik dan 

radiometrik terhadap citra dasar laut data side scan sonar. Koreksi geometrik bertujuan 

untuk menetapkan posisi yang sebenarnya pada pixel citra side scan sonar, sedangkan 

radiometrik berhubungan dengan intensitas hambur balik dan digital number yang 

ditetapkan pada setiap pixel [14]. Perbedaan yang ada kedua koreksi ini ialah pada 

koreksi geometrik menyangkut terkait posisi suatu objek seperti contoh slant range 

yang ada pada koreksi geometrik yang bertujuan menghilangkan blind zone atau first 

return pada nadir towfish yang akan merepresentasikan posisi sebenarnya dari objek, 

lalu pada koreksi radiometrik menyangkut kepada hal yang berkaitan dengan perbaikan 

gambar citra side scan sonar sebagai contoh pada beam angle yang ada pada koreksi 

radiometrik yang bertujuan mengimbangi karakter dari fitur dasar laut yang terekam 
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seperti daerah first return akan lebih gelap dari pada yang seharusnya.  

Side scan sonar menggunakan prinsip backscatter akustik dalam 

mengindikasikan atau membedakan kenampakan bentuk dasar laut atau objek di dasar 

laut [15]. Koreksi geometrik dilakukan dalam beberapa proses yaitu koreksi bottom 

tracking dan slant-range. Proses koreksi radiometrik  yaitu Beam Angle Corretion 

(BAC), Automatic Gain Control (AGC), Empirical Gain Normalization (EGN ), Time 

Varying Gain (TVG). 

2.4.1 Bottom Tracking 

Koreksi bottom tracking merupakan sebuah fungsi untuk penerapan koreksi 

slant range agar pada koreksi slant range tepat peruntukkannya digitasi pada daerah 

first return. 

2.4.2 Slant Range 

 Koreksi Slant Range adalah menghitung jarak horizontal suatu objek di dasar 

laut dengan titik dasar laut di bawah towfish. Pada koreksi ini suatu objek 

diumpamakan terletak di sebelah kiri atau kanan towfish, sehingga untuk mendapatkan 

jarak horizontal dapat dihitung dengan menggunakan rumus phytagoras. 

a² = √𝑐2 + 𝑏2     (2.2) 

dimana :a = Jarak Horizontal 

  b = Tinggi towfish terhadap dasar laut 

   c = Slant Range 

 

Gambar 2.15 Skema Koreksi Slant Range, jarak yang dihasilkan dari towfish (c) ialah jarak 

miring maka harus diketahui jarak horizontal (a) untuk mendapatkan posisi horizontal dari 

objek [2]. 
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2.4.3 Beam Angle Correction (BAC) 

Intensitas hambur balik dari pola beam yang terbentuk secara keseluruhan 

dikendalikan oleh pengembalian sudut (grazing angle). Grazing angle merupakan 

sudut di mana pulsa akustik mengenai topografi dasar laut. Hal ini menyebabkan area 

first return memiliki intensitas hambur balik jauh lebih kuat dibandingkan dengan 

area terluar dari lintasan side scan sonar atau mendekati grazing angle. Semakin 

kearah luar maka energi akan akan berkurang, sehingga dibutuhkannya penerapan 

koreksi beam angle. Hasil dari pada koreksi beam angle menunjukkan pengaruh dari 

sudut disepanjang daerah sapuan pada dasar laut akibat jarak yang berbeda mampu 

dikurangi dengan beam angle correction, sehingga tampak intensitas pada daerah 

tengah sapuan (center of the swath) yang sebelumnya memiliki hambur balik yang 

kuat dapat berkurang. Koreksi ini termasuk ke dalam bagian koreksi radiometrik yang 

berpengaruh pada digital number yang ditetapkan pada setiap pixel dalam citra. 

Jumlah dari energi sonar yang menyentuh dasar laut akan bervariasi dengan jarak dari 

towfish tersebut dan sudut di mana gelombang sonar dapat memenuhi semua dasar 

laut (grazing angle) juga bervariasi. 

2.4.4 Automatic Gain Control (AGC) 

Penerapan Automatic gain control (AGC)  mampu mengurangi atenuasi dengan 

jarak dan efek lainnya [16]. Variasi dari hambur balik yang dihasilkan saat sinyal 

akustik yang diterima lebih rendah dari pada yang ditransmisikan mempengaruhi 

intensitas citra. Maka dari itu dikarenakan hambur balik yang berpengaruh terhadap 

geometri dasar laut yang dimana intensitas citra ditentukan dari jauh dekatnya dari 

towfish, maka koreksi automatic gain control untuk menormalisasi pantulan balik dari 

sonar agar tidak terpengaruh oleh geometri dasar laut. 

2.4.5 Empirical Gain Normalization (EGN) 

penerapan Empirical Gain Normalization (EGN) akan berpengaruh terhadap 

gain yang dinormalisasi pada piksel di citra tersebut. Intensitas yang paling kuat pada 

citra sebelum dikoreksi berada di area tepat dibawah towfish. Tahap koreksi Empirical 

Gain Normalization (EGN) dilakukan untuk gain yang dinormalisasi agar backscatter 

sonar output tidak bergantung pada sudut dan dapat membangun mosaik yang 
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dinormalisasi, memberikan kontras dan kecerahan yang baik pada data side scan 

sonar. Koreksi ini juga merupakan sebuah fungsi yang menjumlahkan dan merata-

ratakan amplitudo sonar pada semua ping di satu set data sonar dengan altitude dan 

range. 

2.4.6 Time Varying Gain (TVG) 

Penerapan Time Varying Gain (TVG) mampu mengurangi atenuasi dengan 

jarak dan efek lainya [16]. Variasi dari hambur balik yang dihasilkan saat sinyal 

akustik yang diterima lebih rendah dari pada yang ditransmisikan mempengaruhi 

intensitas citra. TVG digunakan sebagai pengoreksi efek tersebut untuk meningkatkan 

amplifikasi dari sinyal. Koreksi Time Varying Gain (TVG) dilakukan pada 

pemrosesan data side scan sonar karena sistem sonar akan menghasilkan area cakupan 

beam yang memiliki warna lebih gelap maupun lebih terang bergantung pada tipe 

tekstur dasar laut. 

 

2.5 Analisa Citra Side Scan Sonar 

Untuk menginterpretasi dan menganalisis hasil citra SSS akan lebih mudah 

apabila memahami dan mengerti prinsip penjalaran gelombang, spesifikasi peralatan 

yang digunakan dan noise yang akan mengganggu rekaman SSS baik yang berasal dari 

peralatan yang memakai prinsip gelombang akustik maupun noise yang ditimbukan 

oleh mesin kapal, propeler dan kelistrikan. Terdapat dua tahapan dalam pengolahan 

citra Side Scan Sonar, yaitu real time processing dan post processing. Real time 

processing bertujuan memberikan koreksi selama pencitraan berlangsung dari gerakan 

kapal,posisi objek, dan posisi dari towfish atau instrumen side scan sonar. sedangkan 

post processing bertujuan meningkatkan pemahaman akan suatu objek melalui 

interpretasi. Interpretasi pada post processing dapat dilakukan secara kualitatif dan 

kuantitatif. Interpretasi secara kualitatif dilakukan untuk mendapatkan sifat fisik 

material dan bentuk objek, baik dengan mengetahui derajat kehitaman (hue saturation), 

bentuk (shape), dan ukuran (size) dari objek atau target [4]. 

Berdasarkan bentuk eksternalnya, secara umum target dapat dibedakan menjadi 

buatan manusia (man made targets) atau objek alam (natural targets), tentu hal ini 
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sepenuhnya menyesuaikan objek apa yang ada didasar laut sebagai contoh kapal karam 

tentu tidak memiliki bentuk yang beraturan karena kerusakannya dan juga pipa bawah 

air yang tentu beraturan bentuknya tetapi tidak selalu lurus arahnya. Pada sub bab ini 

akan dijelaskan hal – hal apa saja yang perlu diketahui, untuk mempermudah dalam 

interpretasi dan analisis hasil citra SSS. 

2.5.1 Pantulan Permukaan Dasar Laut 

Pantulan yang berasal dari permukaan dasar laut mungkin akan terekam dalam 

SSS atau bahkan mungkin tidak sama sekali terekam. Letaknya hasil pantulan dari 

permukaan air di dalam rekaman akan sangat tergantung posisi towfish baik terhadap 

permukaan air maupun terhadap permukaan dasar laut. 

Jika towfish relatif lebih dekat terhadap permukaan air dari pada terhadap 

dasar laut, seperti terlihat pada Gambar 2.16, maka pantulan dari permukaan air akan 

datang lebih dahulu sebelum pantulan dari dasar laut. Sebaliknya seperti terlihat pada 

Gambar 2.17, bila towfish relatif lebih dekat terhadap dasar laut dari pada permukaan 

air, maka pantulan dari permukaan air akan muncul sebagai garis gelap setelah 

pantulan dari dasar laut. 

 

Gambar 2.16 Posisi Surface Return pada rekaman pada saat towfish lebih dekat ke 

permukaan air [12]. 
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Gambar 2.17 Posisi Surface Return pada rekaman pada saat towfish lebih dekat ke dasar laut 

[12]. 

 

2.5.2 Efek Baling-Baling (Wakes) 

Wakes merupakan jejak gelembung (bubble) dekat permukaan air yang 

muncul akibat pergerakan propeler, gelembung yang diakibatkan oleh propeler ini 

akan terekam dalam SSS seperti efek awan, rekaman wakes pada SSS akan terlihat 

seperti pada Gambar 2.18. 

 

 

Gambar 2.18 Karakter Wakes yang terekam dalam SSS dimaksudkan pada munculnya jejak 

gelembung yang dihasilkan dari propeler baling-baling kapal yang bentuknya seperti asap 

yang menggumpal yang tentu akan menutupi gambar dari citra side scan sonar [12]. 

2.5.3 Efek Bayangan (Shadowing) 

Ketika gelombang akustik menjalar dan mengenai benda di dasar laut maka 

akan dipantulkan, benda tersebut akan menghalangi beberapa bagian dari gelombang 

akustik mencapai dasar laut yang akan sangat tergantung dari ketinggian towfish dari 

dasar laut juga ketinggian benda tersebut. Kejadian tersebut akan menghasilkan 
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acoustic shadow zone. Shadow zone terjadi area gelap dimana pada bagian gelombang 

kerikil, sedimen maupun batuan merupakan bayangan (shadow) dari puncak tekstur 

yang terekam pada citra yang memilik tingkat hambur balik lebih rendah 

dibandingkan dengan puncak dari tekstur dasar laut yang terbentuk maka dari hambur 

balik rendah dari suatu objek yang samalah terbentuknya bayangan dari suatu objek. 

Shadow zone merupakan suatu efek yang akan membantu dalam interpretasi 

SSS, zona ini pula yang akan menjelaskan suatu benda itu ada dalam kolom air atau 

di dasar laut. Pada kasus tertentu zona ini juga dapat digunakan dalam penentuan 

tinggi benda, contoh rekaman terlihat pada Gambar 2.19. 

 

Gambar 2. 19 Shadow Zone yang muncul pada saat perekaman SSS [12] . 

2.5.4 Efek Tonjolan & Lekukan (Projection & Depression) 

Pola gelap dan terang biasanya selalu muncul pada rekaman SSS layaknya 

shadow zone pada suatu objek, pola ini muncul biasanya karena ada sebuah tonjolan 

ataupun lekukan di dasar laut. Karaketistik sebuah tonjolan dalam rekaman SSS 

adalah pola terang yang diikuti pola gelap, sedangkan karakteristik lekukan adalah 

pola gelap yang diikuti pola terang. Karakteristik tonjolan akan menunjukkan suatu 

objek yang akan menunjukkan pula shadow zone nya pada citra lalu pada lekukan 

akan menunjukkan jelas pada daerah sekitar lekukan yang dimana wilayahnya 

cenderung berkenampakan kasar dan  wilayahnya seperti layaknya jurang untuk suatu 

lekukan lalu wilayah kasar sebagai pembatas suatu wilayah lekukan tersebut. 
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Karakteristik tonjolan dan lekukan ini akan terilustrasikan dengan jelas pada Gambar 

2.20. 

 

Gambar 2.20 Karakter dari sebuah proyeksi dan depresi dalam rekaman SSS. 

2.5.5 Lokasi Target (Target Location) 

Target pada SSS bisa berada terletak di atas dasar laut atau melayang di atas 

dasar laut atau bahkan diatas permukaan air, bila target berada lebih dekat ke towfish 

dibanding ke dasar laut maka target tersebut akan muncul pada bagian kolom air dari 

rekaman SSS. Infomasi berguna yang dapat diberikan dari sebuah shadow adalah 

apakah target berada tepat diatas dasar laut atau melayang. Karakteristik jika sebuah 

target berada pada dasar laut adalah apabila zona shadow didahului oleh pola gelap 

dan relatif berhimpit (Gambar 2.21), sedangkan bila target melayang di dalam air 

maka shadow akan didahului oleh pola gelap dan ada jeda antara pola gelap dan 

shadow (Gambar 2.22). 
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Gambar 2. 21 Pola rekaman SSS ketika target berada di dasar laut [12]. 

 

Gambar 2. 22 Pola rekaman SSS pada target di dasar laut [12]. 

Target location merupakan suatu alat bantu interpretasi SSS dalam 

aplikasinya untuk MCM (Mine Counter Measure) terutama moored mine 

dengan pola dalam rekaman seperti terlihat pada Gambar 2.23 dan Gambar 

2.24. Apabila towfish relatif dekat terhadap mine sangat dimungkinkan pantulan 

dari target datang lebih dulu dibanding pantulan dari dasar laut. 
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Gambar 2.23 Geometri moored mine [12]. 

 

Gambar 2.24 Citra suatu objek moored mine pada rekaman SSS [12]. 

2.5.6 Tinggi Target 

Perhitungan tinggi dimaksudkan untuk mengetahui tinggi dari suatu objek di 

lapangan. Pada perhitungan tinggi objek dapat dihitung dengan rumus berikut [17]. 

C=
𝐴×𝐷

𝐵
     (2.3) 

Dimana : A = tinggi towfish (meter) 

     B = slant range (meter) 

     C = tinggi objek (meter) 

     D = panjang bayangan (meter) 



 

 

28 

 

 

Gambar 2.25 Skema perhitungan dari tinggi objek. 

2.5.7 Interpretasi Citra Side Scan Sonar 

Interpretasi kualitatif dalam penentuan suatu fitur dasar laut, dapat dilakukan 

melalui suatu interpretasi yang berdasarkan pada derajat kehitaman (intensitas gema) 

citra sonograf. Berdasarkan perbedaan derajat kehitaman citra tersebut, objek - objek 

yang terekam pada citra dapat dikenali bentuk, ukuran relatif, maupun penyebarannya. 

Untuk dapat mengenali jenis suatu objek atau bentuk suatu objek sonograf, 

dibutuhkan pengetahuan khusus dan pengalaman dalam hal tersebut. Tetapi dasarnya 

interpretasi yang bersifat kualitatif ini dapat dilakukan berdasarkan intensitas bentuk 

serta pola penyebaran bayangan pada citra yang diperoleh. 

Interpretasi kuantitatif bertujuan untuk menentukan ukuran suatu objek, jarak 

datar antara objek satu dengan lainnya yang dapat dihitung dengan hasil yang kasar. 

Interpretasi kuantitatif di sini meliputi tinggi, ukuran, dan jarak objek – objek dasar 

laut antara satu lainnya. Informasi ini penting sekali artinya dalam pekerjaan survei 

hidrografi.  

Tujuan interpretasi secara kuantitatif adalah mendefinisikan hubungan antara 

posisi kapal, posisi towfish dan posisi objek sehingga diperoleh besaran horizontal dan 

vertikal. Besaran horizontal meliputi nilai posisi objek ketika lintasan towfish sejajar 
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dengan lintasan kapal maupun ketika lintasan dengan towfish berbentuk sudut. 

Besaran vertikal meliputi tinggi objek dari dasar laut serta kedalaman objek [4]. 

Prinsip penginterpretasian data side scan sonar sama seperti pada 

penginderaan jarak jauh. Terdapat tiga faktor yang menentukan kesempurnaan 

interpretasi citra side scan sonar, yaitu tuning recorder (light or dark), towing 

operation, dan kelihaian operator. Pengaruh ketiga faktor tersebut sangat besar dalam 

penginterpretasian citra side scan sonar. 

Material seperti besi, bongkahan, kerikil atau batuan vulkanik merupakan 

backscatter kuat yang merefleksikan pulsa akustik dengan baik sedangkan sedimen 

halus seperti tanah liat, lumpur merupakan backscatter lemah yang kurang baik dalam 

merefleksikan pulsa suara. Reflektor kuat akan menghasilkan backscatter yang kuat 

sedangkan reflektor lemah akan menghasilkan backscatter yang lemah pula. 

Berdasarkan pengetahuan akan karakteristik ini, pengguna side scan sonar dapat 

menguji komposisi dasar laut atau objek dengan mengamati pengembalian kekuatan 

akustik. Lereng yang menghadap ke arah sonar akan menghasilkan lebih banyak 

hamburan balik, sedangkan lereng yang menghadap jauh dari sonar akan 

menunjukkan hamburan balik atau (dalam beberapa kondisi) tidak menunjukkan 

hamburan balik dengan artian citra dari wilayah yang tidak mempunyai hamburan 

balik tidak akan menampilkan suatu fitur. 
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Gambar 2.26 Hamburan balik dari dasar laut dipengaruhi oleh tiga faktor (dari atas ke 

bawah): geometri lokal dari suatu lereng atau bukit, kekasaran dasar laut pada skala yang 

sebanding dengan panjang gelombang sonar, sifat intrinsik dasar laut (mis., Batu vs. 

sedimen) [2]. 

Inilah sebabnya mengapa suatu geometri lokal pada dasar laut akan 

mempengaruhi hamburan balik sinyal, jika mereka menghadap sonar akan 

menghasilkan rona warna yang lebih terang dibandingkan dengan geometri yang tidak 

menghadap sonar yang akan tentu lebih gelap pada citra side scan sonar dan dapat 

dilewatkan jika menghadap berlawanan dari sonar. 

 Pada peta mosaik/hasil SSS, terlihat area yang memiliki gradasi warna terang 

maupun gelap. Variasi dari warna gelap dan terang pada citra SSS menunjukkan energi 

hambur balik yang dihasilkan dari dasar laut. Warna terang akan menunjukkan nilai 

hambur balik yang tinggi, sedangkan gelap menunjukkan nilai hambur balik yang 

rendah. Berdasarkan sebaran rona yang dihasilkan dari perbedaan kekuatan pantulan 

gelombang akustik dari objek di dasar laut yang di dasar laut yang berhubungan dengan 

jenis material dari sedimen penutup, maka rekaman side scan sonar daerah survei dapat 

dibedakan menjadi tiga bagian yaitu sebagai berikut. 

a. Rona Gelap (Reflektivitas akustik rendah) 

Rona gelap ditafsirkan sebagai objek dasar laut yang bersifat homogen, lunak, 
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dan relatif datar. Rona terang tersebut diduga sebagai dasar laut yang memiliki 

lapisan sedimen berbutir halus (lanau, lumpur, maupun pasir). Hal ini juga 

disebabkan karena intensitas gelombang akustik terserap lebih banyak dari pada 

yang dipantulkan kembali ke towfish sehingga tergambarkan pada citra menjadi 

lebih gelap dan berkenampakkan halus dari citra normalnya. 

b. Rona Sedang (Reflektivitas akustik moderat) 

Rona sedang ditafsirkan sebagai objek dasar laut yang agak keras. Rona sedang 

dapat berupa lapisan sedimen berbutir lebih kasar dengan sebaran (pecahan) 

seperti terumbu karang kecil. Hal ini disebabkan pula karena intensitas 

gelombang akustik terserap sedikit dari pada yang dipantulkan ke towfish 

sehingga tergambarkan pada citra menjadi agak terang dan sedikit 

berkenampakkan kasar dari citra normalnya. 

c. Rona Terang (Reflektivitas akustik tinggi) 

Rona terang diperkirakan sebagai material dasar laut yang keras baik itu berupa 

jatuhan benda logam, beton, dan singkapan terumbu karang tua yang dicirikan 

dengan rona yang sangat gelap dan terlihat kontras dengan lingkungan 

sekitarnya. Hal ini disebabkan pula karena intensitas gelombang akustik 

terserap lebih sedikit dari pada yang dipantulkan ke towfish hingga 

mengakibatkan hambur balik yang tinggi, sehingga tergambarkan pada citra 

menjadi terang dan terkadang berkenampakkan kasar dari citra normalnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


