
 

26 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

II.1 Penurunan Muka Tanah 

Penurunan muka tanah merupakan salah satu fenomena deformasi vertikal bumi 

selain fenomena uplift. Penurunan tanah dapat berlangsung dalam waktu yang lama, 

jika terjadi terus menerus maka akan muncul daerah yang mengalami penurunan muka 

tanah sendiri, dan penurunan tanah itu sendiri tidak merata di setiap daerah. Proses dari 

penurunan muka tanah terjadi karena suatu lapisan tanah mengalami pembebanan 

diatasnya (Deo dkk, 2016). 

Penurunan muka tanah didefinisikan sebagai penurunan tanah relatif terhadap 

bidang referensi tertentu yang dianggap stabil. Penurunan muka tanah dapat terjadi 

secara perlahan atau tiba-tiba. Peristiwa penurunan tanah dapat terjadi beberapa 

sentimeter per tahun. Perubahan tiba-tiba di permukaan biasanya disertai dengan 

perubahan fisik yang nyata, dan besarnya serta kecepatan penurunannya dapat dilihat 

secara langsung (Yuwono dkk, 2019). 

Setelah kejadian yang berlangsung lama, besar penurunannya bisa ditentukan 

dengan mekanisme secara periodik. 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, biasanya terjadi di daerah yang berkapur (Whittaker dan Reddish, 

1989 dalam Yuwono dkk, 2019). 

Menurut Whittaker dan Reddish, 1989 dalam Yuwono dkk, 2019)menyatakan 

bahwa penurunan tanah secara alami dapat digolongkan menjadi. 

1. Penurunan muka tanah alami atau natural subsidence yang disebabkan oleh 

faktor alam seperti aktivitas vulkanik atau tektonik, siklus geologi ataupun 

adanya rongga di bawah permukaan tanah. 

2. Penurunan muka tanah akibat pengambilan bahan cair dari dalam tanah seperti 

air atau minyak atau sering disebut groundwater extraction. 
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3. Penurunan muka tanah akibat beban (settlement) di atas bumi seperti 

pembebanan oleh struktur bangunan yang menyebabkan lapisan tanah 

dibawahnya mengalami kompaksi atau konsolidasi. 

4. Penurunan muka tanah akibat pengambilan bahan padat dari dalam bumi seperti 

aktivitas penambangan. 

5. Sedimentasi daerah cekungan (sedimentary basin). 

6. Rongga di bawah tanah yang menyebabkan runtuhnya atas rongga yang 

membentuk sebuah lubang yang disebut sink hole. 

 

II.2  Global Navigation Satellite System (GNSS)  

Global Navigation Satellite System (GNSS) merupakan kumpulan satelit yang 

menyediakan informasi waktu dan lokasi, memancarkan macam-macam sinyal dalam 

bentuk frekuensi secara terus menerus, yang tersedia di semua lokasi di atas permukaan 

bumi. GNSS memiliki peranan penting dalam bidang navigasi. GNSS yang ada saat ini 

adalah (Global Positioning System) GPS milik Amerika Serikat, (Global Navigation 

Satellite System) GLONASS milik Rusia, GALILEO milik Uni Eropa, dan COMPASS 

atau Bei-Dou milik China. India dan Jepang telah mengembangkan kemampuan GNSS 

area dengan meluncurkan sejumlah satelit ke antariksa untuk menambah kemampuan 

yang sudah disediakan oleh sistem global dalam menyediakan tambahan cakupan 

(UNOOSA, 2016). 

GNSS  tersebut merupakan teknologi yang digunakan untuk menentukan posisi 

atau lokasi (lintang, bujur, dan ketinggian) serta waktu dalam satuan ilmiah di bumi. 

Satelit akan mentransmisikan sinyal dengan frekuensi tinggi yang berisi data waktu 

dan posisi yang dapat diambil oleh penerima yang memungkinkan pengguna untuk 

mengetahui lokasi di manapun di permukaan bumi (Kahar dkk, 2013). 

Penentuan posisi secara statik (static positioning) adalah penentuan posisi titik-

titik yang statik (diam). Penentuan posisi tersebut dapat dilakukan secara absolut 

maupun diferensial, dengan menggunakan data pseudorange dan/atau fase. 

Dibandingkan dengan metode penentuan posisi kinematik, ukuran lebih pada suatu titik 

pengamatan yang diperoleh dengan metode statik biasanya lebih banyak. Hal ini 
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menyebabkan keandalan dan ketelitian posisi yang diperoleh umumnya relatif paling 

tinggi (dapat mencapai orde mm sampai cm). Salah satu bentuk implementasi dari 

metode penentuan posisi statik yang populer adalah survei GNSS untuk penentuan 

pemetaan ataupun pemantauan fenomena deformasi dan geodinamika (Abidin dkk, 

2010). 

Survei dengan GNSS, pemrosesan data GNSS untuk menentukan koordinat dari 

titik-titik dalam jaringan umumnya akan mencangkup tiga tahapan utama perhitungan, 

yaitu: 

1. pengolahan data dari setiap baseline dan jaringan, 

2. perataan jaringan yang melibatkan semua baseline untuk menentukan koordinat 

dari titik-titik dalam jaringan, dan 

3. transformasi koordinat titik-titik tersebut dari datum WGS84 ke datum yang 

diperlukan oleh pengguna. 

 

II.2.1 Survei GNSS untuk  Penurunan Muka  Tanah 

Konsep dari pengamatan penurunan muka tanah dengan metode survei GNSS 

adalah dengan melakukan pengamatan pada titik-titik yang telah disebar di area yang 

akan diamati. Pengamatan dengan GNSS dilakukan selama selang waktu yang telah 

ditentukan, secara periodik dan berkelanjutan untuk menentukan koordinatnya secara 

teliti. Pengamatan yang dilakukan akan menghasilkan koordinat yang berbeda dari 

waktu ke waktu sehingga dapat dihitung dan dipelajari pola dan kecepatan perubahan 

koordinat titik pengamatan tersebut (Yuwono dkk, 2019). 

Studi pengamatan penurunan muka tanah menggunakan metode survei GNSS 

memiliki beberapa kelebihan yaitu (Yuwono dkk, 2019)  

1. Survei GNSS memberikan vektor pergerakan tiga dimensi, yaitu dua dimensi 

horizontal dan satu dimensi vertikal sehingga didapatkan nilai penurunan muka 

tanah serta pergerakan tanah secara horizontal. 
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2. Survei GNSS memberikan nilai vektor pergerakan dalam satu sistem koordinat 

referensi yang tunggal, sehingga dapat memantau pergerakan suatu wilayah 

regional secara efektif dan efisien. 

3. Survei GNSS dapat dilakukan tanpa tergantung oleh waktu dan cuaca, 

dikarenakan alat ukur (receiver GNSS) dapat digunakan baik siang maupun 

malam serta tahan air (water resist). 

 

II.3 Continuously Operating Reference Station (CORS)  

Continuously Operating Reference Station (CORS) adalah suatu teknologi 

berbasis GNSS yang berwujud sebagai suatu jaring kerangka geodetik yang pada setiap 

titiknya dilengkapi dengan receiver yang mampu menangkap sinyal dari satelit-satelit 

GNSS yang beroperasi secara penuh dan kontinyu selama 24 jam perhari, 7 hari  per 

minggu dengan mengumpulkan, merekam, mengirim data, dan memungkinkan para 

pengguna (users) memanfaatkan data dalam penentuan posisi, baik secara post 

processing maupun secara real time (Hapsari dkk.2016) 

Pulau Sumatra merupakan pulau di Indonesia yang juga memiliki stasiun 

pengamatan CORS yaitu Sumatran GPS Array (SuGAr) yang merupakan stasiun 

CORS di bawah Earth Observatory Of Singapore (EOS). SuGAr tersebar sepanjang 

1300 km di pantai barat pulau Sumatra. SuGAr ini setiap harinya merekam data GPS 

dengan akurasi tinggi secara kontinyu dan data SuGAr dapat diakses setelah 3 bulan 

dan dimanfaatkan untuk penelitian (Wyranto Sirait dkk. 2020). 

SuGAr dibuat dan dioperasikan oleh anggota Earth Observatory of Singapore 

(EOS) dan Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (LIPI). Data pengamatan GNSS ini 

memiliki interval waktu pengamatan 15 detik. Sejak tahun 2020 SuGAr secara 

berkelanjutan memonitoring pergerakan tektonik di sepanjang pantai barat Sumatra 

dan Mentawai (Rusmen, 2012). 

 InaCORS adalah Indonesia Continuously Operating Reference Station (CORS) 

yang dikelola oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai stasiun pengamatan 

geodetik tetap/kontinu. Berkembangnya CORS di Indonesia tidak lepas dari usaha BIG 

untuk mendefinisikan dan memelihara referensi geospasial yang menjadi acuan dalam 
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kegiatan survei, pemetaan, serta penyelenggaraan informasi geospasial lainnya (Fay, 

1967) 

 

II.4 Penentuan Tinggi  dan Beda Tinggi dengan GNSS 

Ellipsoid (World Geodetic System) WGS adalah ketinggian suatu titik di atas 

permukaan ellipsoid, ketinggian ellipsoid diberikan oleh GPS (Abidin, 2001). 

Ketinggian ellipsoid berbeda dengan tinggi orthometrik (H) yang biasa digunakan 

dalam praktik sehari-hari, yang biasanya diperoleh dengan pengukuran horizontal. 

Ketinggian orthometrik suatu titik adalah ketinggian suatu titik di atas geoid yang 

diukur sepanjang garis gravitasi yang melalui titik tersebut. Tinggi ellipsoid di suatu 

titik adalah titik di atas ellipsoid, dan tingginya dihitung melalui titik di sepanjang garis 

normal ellipsoid. Komponen tinggi orthometrik dan ellipsoid dapat ditunjukan pada 

gambar II.1 berikut. 

  

Gambar II. 1 komponen tinggi orthometrik dan ellipsoid (Sai, 2010)  
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Salah satu bidang ekuipontensial medan gaya berat bumi adalah geoid. 

Umumnya geoid dianggap berhimpit dengan muka air laut laju penurunan muka tanah 

(mean sea level = MSL). Geoid merupakan bidang referensi untuk menyatakan tinggi 

orthometrik. Geoid merupakan permukaan yang sangat kompleks, sehingga 

memerlukan banyak parameter untuk mempresentasikan bumi secara sistematis serta 

untuk perhitungan-perhitungan yang sistematis. Ellipsoid sering digunakan sebagai 

referensinya bukan gaoid. Ellipsoid referensi dan geoid tidak saling berhimpit, di mana 

ketinggian geoid terhadap ellipsoid dinamakan undulasi geoid.  

Transformasikan dari tinggi ellipsoid hasil ukuran GPS ke tinggi orthometrik, 

diperlukan undulasi geoid di titik yang bersangkutan. Geometri dari rumus 2.1 untuk 

transformasi tersebut komponen tinggi orthometrik dan ellipsoid sebagai berikut  (Sai, 

2010). 

H = h - N ........................................................................................................(2.1) 

Keterangan :  

H = tinggi ellipsoid (referensi ke ellipsoid) 

h = tinggi orthometrik (referensi ke geoid) 

N = tinggi (undulasi) geoid di atas ellipsoid 

 

II.5 Pengolahan Data AUSPOS dan GAMIT 

 Pengolahan data GNSS dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai jenis 

perangkat lunak, yaitu perangkat lunak Australian Surveying and Land Informasi 

Group’s Online Processing Service (AUSPOS) dan GPS Analysis Massachusetts 

Institute of Technology (GAMIT) 
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II.5.1 Australian Surveying and Land Informasi Group’s Online Processing Service 

(AUSPOS) 

Australian Surveying and Land Informasi Group (AUSLIG) adalah badan 

pemetaan nasional milik Australia yang menyediakan informasi geografis secara 

mendasar untuk mendukung aplikasi infrastruktur data spasial.  AUSPOS bertanggung 

jawab atas infrastruktur geodetik tingkat nasional di seluruh Australia dan sekitarnya. 

Salah satu peran penting dalam AUSPOS yaitu memelihara jaringan penerima GPS 

secara permanen di seluruh Australia dan wilayah Antartika Australia (ATT).  Jaringan 

GPS memberikan kontribusi yang penting bagi infrastruktur GPS nasional dan 

selanjutnya berkontribusi pada internasional melalui International GPS Service (IGS). 

AUSLIG adalah IGS Regional Network Associate Analysis Center (RNAAC) dan 

secara rutin mengirimkan produk analisis untuk kemudian digabungkan dengan IGS 

lainnya (Manning dkk. 2001) .  

 AUSLIG menawarkan layanan pemrosesan GPS kepada pengguna untuk 

kepentingan nasional seperti lembaga penerbangan, pertahanan, dan lembaga 

pemerintah federal dan negara bagian lainnya. Pemrosesan data GPS umumnya dapat 

menerima berbagai media digital. Layanan ini kemudian mengandalkan proses 

langsung. Pengguna semakin membutuhkan akses 24 jam x 7 hari seminggu ke layanan 

pemrosesan yang tepat (Manning dkk. 2001).   

Awal tahun 2000 AUSLIG memutuskan untuk mengembangkan web online 

selama 24 jam sehari guna pemrosesan berbasis GPS yang akan memberi pengguna 

akses ke koordinat yang berbasis ITRF2008 untuk pengguna Internasional. Beberapa 

bulan kemudian, pengembangan layanan secara resmi dirilis pada 11 November 2000, 

layanan tersebut dikenal dengan Australian Surveying and Land Informasi Group’s 

Online Processing Service (AUSPOS) yang sekarang beroperasi secara terus menerus 

selama lebih 12 bulan. Layanan tersebut dapat diakses melalui situs web AUSLIG di 

(https://gnss.ga.gov.au/AUSPOS?num_files=1&submit_files=upload.) (Manning dkk. 

2001). 

 Australian Surveying and Land Informasi Grup’s Online Processing Service 

(AUSPOS) merupakan layanan pemrosesan statis online menggunakan strategi analisis 

https://gnss.ga.gov.au/auspos?num_files=1&submit_files=upload
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jaringan berdasarkan Bernese versi 5.2 yang juga adalah salah satu perangkat lunak 

GNSS  (Witko, 2003).  

II.5.1.1 Sistem AUSPOS 

 AUSPOS dirancang, dan diimplementasikan dengan fitur dan tujuan desain 

sebagai berikut, 

1. Antarmuka halaman web yang mudah digunakan 

2. Kemampuan pemrosesan data GPS geodetik dengan frekuensi ganda 

3. Unggahan data langsung atau ftp  browser web standar 

4. Standar pada pemrosesan GPS global dengan kualitas tertinggi 

5. Layanan 24 jam x 7 hari seminggu 

6. Dalam pemrosesan yang cepat yaitu < 15 menit/file 

7. Hasil dikirimkan melalui email  

8. Berlaku di wilayah mana saja regional maupun internasional 

9. Sesuai dengan ITRF2014 di seluruh dunia. 

II.5.2 GPS Analysis Massachussett Institute of Technology (GAMIT) 

 GAMIT/GLOBK merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk analisa 

GPS komprehensif yang dikembangkan Massachusetts Institute of Technology (MIT), 

Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (CfA), Scripps Institution of 

Oceanography (SIO), dan Australian National University. Perhitungan koordinat 

stasiun dan kecepatan, representasi stokastik atau fungsional dari deformasi pasca 

seismik, jeda atmosferik, orbital satelit, dan parameter orientasi bumi. Perangkat lunak 

ini tidak hanya dikelola oleh 3 orang dari MIT, melainkan juga melibatkan banyak 

orang yang telah memberikan sumbangsih dari perangkat lunak ini (Sai, 2010). 

 Pemrosesan untuk pemrosesan perangkat lunak GAMIT menggunakan skrip C-

shell yang tersimpan di /com dan sebagian besar dinamai untuk memulai dengan sh_  

dimana untuk menjalankan program Fortran atau C yang dikompilasi di /libraries, 

/gamit, dan direktori /kf (Herring dkk, 2015). Perangkat lunak ini dirancang untuk 

berjalan di bawah sistem operasi UNIX yang mendukung X-Windows. Pengembang 

telah mengimplementasikan dalam versi Solaris, HP-UX, IMB/RISC, DEC, LINUX, 
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dan Mac OS-X. Jumlah maksimum stasiun dan parameter atmosfer yang diizinkan 

ditentukan oleh dimensi yang ditetapkan pada waktu kompilasi dapat disesuaikan agar 

sesuai dengan persyaratan dan kemampuan komputasi analisis lingkungan (Herring 

dkk, 2015) 

 Data pengamatan GPS yang diolah menggunakan GAMIT dilaksanakan 

melalui 4 tahapan dalam pengolahan, yaitu makexp, makex, fixdrv dan batch 

processing. Hasil akhir yang didapatkan berupa file Q, file H, dan file L. File H hasil 

pengolahan menggunakan GAMIT dan hasil dari file H global yang didapatkan dari 

pengunduhan dari internet (IGS H-file) yang selanjutnya diolah menggunakan 

perangkat lunak GLOBK. Hasil akhir yang didapatkan dari proses GLOBK berupa file 

*.prt yang merupakan hasil dari perhitungan akhir terhadap koordinat dan ketelitian 

setiap stasiun, panjang baseline, ketelitian dan matrik baseline-nya (Reza dkk. 2019) 

 

II.5.3 Perbedaan AUSPOS dan GAMIT 

 Dalam pengolahan data GNSS menggunakan perangkat lunak online AUSPOS 

dan perangkat lunak GAMIT terdapat perbedaan yaitu: 

Tabel II. 1 Perbedaan pengolahan AUSPOS dan GAMIT 

Pengolahan AUSPOS Pengolahan GAMIT 

Perangkat lunak yang digunakan dalam 

pemrosesan AUSPOS yaitu Bernesse 

5.2 

Perangkat lunak yang digunakan yaitu 

GAMIT/GLOBK 

Titik IGS secara otomatis ditambahkan 

dalam program AUSPOS 

Titik IGS ditambahkan secara manual  

Unggahan data langsung dalam laman 

web AUSPOS 

Perlu dibuat direktori kerja terlebih 

dahulu 

Pemrosesan data lebih cepat dan dikirim 

melalui balasan email 

Pemrosesan data lebih lama dan 

hasilnya didapatkan setelah proses 

GLOBK 

 

II. 6 Interpolasi Inverse Distance Weighted (IDW) 

Inverse Distance Weighted (IDW) merupakan metode yang sangat sederhana 

dengan mempertimbangkan nilai Z dari titik sekitar penelitian (Yuwono, 2013). Prinsip 
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dasar dari IDW adalah nilai yang dihasilkan dari interpolasi akan mempunyai nilai yang 

sangat mirip pada data sampel yang dekat daripada data sampai yang lebih jauh. Bobot 

dalam klasifikasi yang diberikan tidak mempengaruhi posisi dan data sampel (Yuwono, 

2013). 

Keuntungan dari metode interpolasi ini adalah karakteristik interpolasi dapat 

dikontrol dengan membatasi  titik-titik  yang digunakan dalam proses interpolasi. Titik-

titik yang terlalu jauh dari titik sampel dan diperkirakan memiliki sedikit atau tidak ada 

korelasi akan dihapus dari perhitungan. Titik-titik yang digunakan dalam penelitian 

dapat ditentukan secara langsung atau berdasarkan jarak yang ingin diinterpolasi. 

Kelemahan dari poin ini sendiri adalah nilai diatas nilai maksimum dan di bawah 

minimum tidak dapat diperkirakan dari satu titik ke titik lainnya (Pasaribu dan Haryani, 

2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


