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ABSTRACT 

 

 

EVALUATION OF THE CONCRETE THICKNESS OF THE BASEMENT 

FLOOR AND IDENTIFICATION OF THE SURFACE ROCK LAYER OF 

LAMPUNG UNIVERSITY EDUCATIONAL HOSPITAL (RSP UNILA) 

BASED ON GROUND-PENETRATING RADAR (GPR) DATA 

 

 

 

By 

 

 

IDA RETNO WIDAYU 

 

 

 

 

In construction, the thing that must be considered is the reliability of the building, 

which includes safety, health, comfort, and convenience. Preliminary analysis of 

the building's ability to support loads is important in the construction of the Unila 

Teaching Hospital (RSP). In this study, the GPR method was applied to determine 

and analyze the concrete thickness of the basement floor of RSP Unila and 

analyze rock layers at RSP Unila. Data processing includes several filters, 

namely static correction, subtract mean (dewow), AGC Gain, background 

removal, bandpass frequency, FK-filter, FK-migration, and time-depth conversion 

which then produces 2D cross-sectional data. Analysis of the GPR profile that has 

been processed shows that the average thickness of the basement floor concrete 

layer is about 2 meters. Under the concrete layer, there is a compact layer with 

an average thickness of 8 meters. The complex layer is found at a depth of 10-32 

meters with an average thickness of about 22 meters. The dominant lithology in 

the rock layers at RSP Unila is clay and there is a mixture of clay-sand, rock 

boulders, and water fractures. 

 

Keywords: GPR, concrete, rock layers, RSP Unila 

  



ii 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRAK 

 

 

EVALUASI KETEBALAN CONCRETE LANTAI BASEMENT DAN 

IDENTIFIKASI LAPISAN BATUAN BAWAH PERMUKAAN 

RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG (RSP UNILA) 

BERDASARKAN DATA GROUND PENETRATING RADAR (GPR) 

 

 

 

Oleh 
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Dalam pembangunan, hal yang harus diperhatikan yaitu keandalan bangunan 

gedung, yang meliputi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. 

Analisis awal kemampuan bangunan Gedung untuk mendukung beban muatan 

merupakan hal yang penting dalam pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (RSP) 

Unila. Pada penelitian ini metode GPR diaplikasikan untuk menentukan dan 

menganalisis ketebalan concrete lantai basement RSP Unila dan menganalasis 

lapisan batuan di RSP Unila. Pengolahan data meliputi beberapa filter, yaitu static 

correction, subtract mean (dewow), AGC Gain, background removal, bandpass 

frequency, FK-filter, FK-migration dan time depth convertion yang kemudian 

menghasilkan data penampang 2D. Analisis terhadap profil GPR yang telah 

dilakukan pengolahan menunjukkan bahwa rata-rata tebal lapisan concrete lantai 

basement adalah sekitar 2 meter. Di bawah lapisan concrete terdapat lapisan 

kompak dengan tebal rata-rata 8 meter. Lapisan kompleks terdapat pada 

kedalaman 10-32 meter dengan tebal rata-rata sekitar 22 meter. Litologi dominan 

pada lapisan batuan di RSP unila adalah clay dan terdapat percampuran clay-sand, 

bolder-bolder batuan dan rekahan air.  

 

Kata kunci: GPR, concrete, lapisan batuan, RSP Unila 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada tahun 2018 hingga awal tahun 2020, Universitas Lampung melakukan 

pembangunan gedung Rumah Sakit Pendidikan (RSP Unila). Dalam 

pembangunan, hal yang harus diperhatikan yaitu keandalan bangunan 

gedung, yang meliputi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 

Gedung, persyaratan keamanan bangunan yaitu kemampuan bangunan untuk 

mendukung beban muatan, serta kemampuan bangunan gedung dalam 

mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan bahaya petir.  

 

Kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban muatan merupakan 

kemampuan struktur bangunan gedung yang stabil dan kukuh dalam 

mendukung beban muatannya. Kemampuan struktur tersebut merupakan 

kemampuan struktur bangunan gedung yang stabil dan kukuh sampai dengan 

kondisi pembebanan maksimum dalam mendukung beban muatan hidup dan 

beban muatan mati, serta untuk daerah/zona tertentu kemampuan untuk 

mendukung beban muatan yang timbul akibat perilaku alam. Untuk 

mendukung kemampuan struktur, tanah harus mampu menahan beban muatan 
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dari setiap konstruksi yang terletak di atasnya tanpa mengalami kegagalan 

geser dan dengan penurunan yang masih dalam batas yang diperbolehkan.  

 

Penurunan yang berlebihan dapat menyebabkan timbulnya kerusakan 

struktural pada kerangka bangunan atau kerusakan lain seperti tembok retak, 

lantai pecah, dan pintu jendela yang sukar dibuka. Sehinggga pondasi harus 

diletakkan di lapisan tanah yang cukup keras/padat serta kuat. Untuk 

mengetahui letak/kedalaman lapisan tanah keras maka perlu dilakukan 

penyelidikan tanah (Gunawan, 1993). Penyelidikan ketebalan dan kedalaman 

lapisan tanah dapat dilakukan menggunakan metode geofisika, diantaranya 

yaitu georadar, geolistrik, dan seismik refraksi. Pada penelitian ini metode 

yang dipakai untuk pendeteksian yaitu georadar atau disebut juga GPR 

(Ground Penetrating Radar).  

 

GPR merupakan teknik eksplorasi geofisika yang menggunakan gelombang 

elektromagnet, bersifat nondestruktif dan mempunyai resolusi tinggi terhadap 

kontras dielektrik material bumi dan mampu melakukan pendeteksian 

ketebalan dan kedalaman lapisan 

 

1.2  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu: 

1. Menentukan dan menganalisis ketebalan concrete lantai basement RSP 

Unila. 

2. Menganalasis lapisan batuan di RSP Unila. 
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1.3  Batasan Masalah 

1. Data penelitian yang digunakan yaitu pada gedung utama RSP Unila. 

2. Data yang digunakan merupakan hasil pengukuran alat Akula 9000C 

dengan format .gsf. 

3. Pengolahan data dilakukan menggunakan software reflexw 8.5. 

4. Data hasil pengolahan dalam bentuk 2D. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Menambah informasi terkait keadaan aktual bangunan sehingga dapat 

dimanfaatkan untuk evaluasi lebih lanjut terhadap kelayakan suatu bangunan 

untuk merencanakan penambahan jumlah lantai, pembebanan, rekonstruksi, 

dan evaluasi kelayakan daya dukung pondasi.  
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan 

Universitas Lampung yang berada pada lintang -5.429750 dan bujur 

105.262268. 

 

Gambar 1. Lokasi Penelitian. 

 

 

 

          

                   Lokasi  

          Penelitian 
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2.2  Struktur Geologi  

 

Gambar 2. Peta geologi lokasi penelitian. 

 

Secara umum daerah lembar Tanjungkarang dibagi menjadi tiga satuan 

morfologi, yaitu: dataran bergelombang di bagian Timur dan Timur Laut, 

pegunungan kasar di bagian Tengah dan Barat Daya, daerah pantai berbukit 

sampai datar. Daerah dataran bergelombang terdiri dari endapan 

vulkanoklastika Tersier dan Kuater dan alluvium dengan ketinggian beberapa 

puluh meter di atas muka laut. Pegunungan Bukit Barisan terdiri batuan alas 

beku dan malihan serta batuan gunungapi muda. Lereng-lereng umumnya 

curam dengan ketingian antara 500-1.680 m di atas muka laut. Daerah pantai 

bertopografi beraneka ragam dan sering kali terdiri dari perbukitan kasar, 

mencapai ketinggian 500 m di atas muka laut dan terdiri dari batuan 

gunungapi Tersier dan Kuarter serta batuan terobosan (Mangga, dkk., 1993). 
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2.3. Stratigrafi  

Urutan Stratigrafi Lembar Tanjungkarang dapat dibagi menjadi tiga bagian: 

PraTersier, Tersier dan Kuarter. Urutan PraTersier: batuan yang tersingkap 

adalah runtuhan batuan malihan derajat rendah-sedang, yang terdiri dari sekis, 

genes, pualam dan kuarsit, yang termasuk kompleks Gunungkasih. Urutan 

Tersier: Batuan yang tersingkap di lembar Tanjungkarang terdiri dari 

runtuhan batuan gunungapi busur dan benua dan sedimen yang diendapkan di 

tepi busur gunungapi, yang diendapkan bersama-sama secara luas, yaitu 

formasi-formasi sabu, campang dan tarahan. Urutan Kuarter terdiri dari lava 

Plistosen, breksi dan tuf bersusunan andesit-basal di lajur Barisan, Basal 

Sukadana celah di Lajur Palembang, endapan batu gamping terumbu dan 

sedimen alluvium Holosen (Mangga, dkk., 1993). 

 

Universitas Lampung berada pada Formasi Lampung (QTl) yang terdiri dari 

tuf berbatu apung, tuf riolitik, tuf padu tufit batu lempung tufan dan berbatu 

pasir tufan.  

 

2.4 Concrete (Beton) 

Beton adalah batu-batuan dan bahan lain yang terdiri dari semen, pasir, dan 

kerikil/split dengan perbandingan tertentu yang bila diaduk dan dicampur 

dengan air kemudian dimasukkan ke dalam suatu cetakan akan mengikat, 

mengering, dan mengeras dengan baik setelah beberapa lama. Beton mudah 

dibentuk sesuai cetakan yang direncanakan. 
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Bahan beton dan baja atau besi satu sama lain saling mengikat sehingga 

merupakan satu kekuatan untuk menahan beban-beban yang bekerja pada 

beton bertulang tersebut, terutama untuk menahan gaya tarik atau menahan 

kelenturan. Bila beton tidak diberi tulangan atau hanya beton saja maka beton 

tersebut tidak akan kuat menahan beban tarik. Ini disebabkan oleh sifat beton 

yang kuat terhadap gaya tekan, tetapi lemah terhadap gaya tarik atau 

kelenturan. Sementara sifat baja atau besi adalah kuat terhadap gaya tarik 

maupun gaya tekan (Adiyono, 2009). 

 

 

2.5 Aplikasi Ground Penetrating Radar 

Pada tahun 2008, Graham Parkinson telah menggunakan GPR untuk 

memetakan kondisi lapisan terowongan dan lokasi kerusakan beton serta void 

dengan cara terus meneus tanpa merusak di Kapoor Water Supply Tunnel, 

Victoria, Canada menggunakan frekuensi 1000 MHz. Selain itu, Heksa Agus 

Wiyono (2016) telah melakukan penelitian yang memanfaatkan GPR untuk 

mengukur ketebalan lapisan dan identifikasi lapisan aluvial dan lempung di 

Danau Saguling. Pada penelitian tersebut didapatkan hasil kedalaman dan 

ketebalan masing-masing lapisan air segar, aluvial, dan lempung.  

 

Pada penelitian yang lain, di tahun 2018 (Rasimeng dan Mandang) 

memanfaatkan GPR untuk identifikasi ketebalan dan kedalaman Sungai 

Mahakam. Pada tahun yang sama (2018) juga telah dilakukan penelitian 

menggunakan GPR untuk identifikasi kedalaman dari Spun Pile stasiun gas di 

Batam (Rasimeng, dkk., 2018).  



8 

 

 

 

 

 

 

 

III. TEORI DASAR 

 

 

 

 

3. 1 Ground Penetrating Radar 

GPR adalah teknik nondestruktif yang menggunakan pulsa elektromagnetik 

untuk mendeteksi pemantulan permukaan di dalam tanah yang 

memungkinkan pencitraan benda-benda yang terkubur, stratigrafi dan fitur 

tanah lainnya di kedalaman dangkal, menyediakan profil real-time yang 

berkelanjutan dari bawah permukaan. Biasanya peralatan terdiri dari sistem 

kontrol terkomputerisasi yang terhubung ke antena yang digerakkan secara 

perlahan di sepanjang permukaan tanah untuk menghasilkan profil bawah 

permukaan yang kontinu. Satu antena memancarkan pulsa elektromagnetik 

dan yang kedua merekam sinyal pantulan dari objek, diskontinuitas atau fitur 

lain di dalam tanah. Gelombang yang dipantulkan berasal dari perubahan sifat 

elektromagnetik tanah yang mungkin disebabkan oleh variasi dalam kadar air, 

perubahan densitas karena adanya permukaan stratigrafi dan diskontinuitas, 

atau rongga yang ada di jalur pulsa. Oleh karena itu keberhasilan teknik 

sangat bergantung pada kontras dielektrik yang cukup di lokasi retakan untuk 

menghasilkan sinyal yang jelas dipantulkan.  

 

Kedalaman penetrasi pulsa, dan resolusi data, bergantung pada panjang 

gelombang dan konstanta dielektrik tanah. Parameter ini terutama dikontrol 
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oleh kadar air tanah. Kedalaman dan resolusi berbanding terbalik dengan 

besaran: meningkatkan frekuensi antena, resolusi lebih baik, tetapi kedalaman 

lebih kecil (Prat, 2013). 

 

3.2  Prinsip Dasar GPR 

Metode GPR menggunakan energi elektromagnetik pada frekuensi tinggi (10 

hingga 4000 MHz) untuk menyelidiki bawah permukaan, dan propagasi 

sinyal radar tergantung pada sifat listrik tanah pada frekuensi tinggi. Metode 

GPR mengukur kecepatan dan atenuasi gelombang radar, dan ini dapat 

digunakan untuk menentukan konstanta dielektrik atau permitivitas relatif, 

yang merupakan properti listrik utama dari bahan geologi pada frekuensi 

tinggi. 

 

GPR sebagai metode non-destruktif menggunakan radiasi elektromagnetik 

dalam pita gelombang mikro (UHF/VHF Frequencies) dari spektrum radio, 

dan mendeteksi sinyal yang dipantulkan dari struktur bawah permukaan. 

Dorongan Ground Penetrating Radar (georadar) adalah alat pengukur 

penerima transmisi yang tepat, yang mengimplementasikan fenomena 

pantulan gelombang elektromagnetik. 
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Gambar 3. Skema GPR (Ziboon, 2017). 

 

GPR sangat cocok untuk sebagian besar aplikasi di pasir kering dan kerikil, di 

mana kedalaman penetrasi dapat melebihi 160 kaki dengan antena frekuensi 

rendah. Kedalaman penetrasi GPR ditentukan oleh frekuensi antena dan 

konduktivitas listrik dari material tanah yang diprofilkan. 

 

Konduktivitas listrik secara langsung berkaitan dengan jumlah, distribusi, 

komposisi kimia, dan fase (cair, padat, atau gas) dari air tanah. Pada frekuensi 

yang diberikan, atenuasi energi elektromagnetik meningkat dengan 

meningkatnya kadar air (Ziboon, 2017). 

 

3.3 Teori Medan Elektromagnetik 

Metode GPR didasarkan atas persamaan Maxwell yang merupakan 

perumusan matematis untuk hukum-hukum fisika yang mendasari semua 
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fenomena elektromagnetik. Persamaan Maxwell terdiri dari empat persamaan 

medan, masing-masing dapat dipandang sebagai hubungan antara medan 

distribusi sumber (muatan atau arus) yang bersangkutan. Persamaan Maxwell 

untuk medium homogen isotropic sebagai berikut: 

� × � = � + ���	         (1) 

Persamaan Maxwell 1 menyatakan bahwa medan magnet dihasilkan dari 

aliran arus listrik yang berubah terhadap waktu. 

� × 
 = − ���	         (2) 

Persamaan Maxwell 2 menyatakan bahwa medan listrik dihasilkan dari 

perubahan induksi medan magnet terhadap waktu. 

�. � = �         (3) 

Persamaan Maxwell 3 menyatakan bahwa medan listrik berdasarkan medium 

akan sama dengan rapat muatan seluas area itu sendiri. 

�. � = 0         (4) 

Persamaan Maxwell 4 menunjukan tidak adanya muatan sumber medan yang 

berupa medan magnet. 

 

dimana : 

H : Kuat medan magnet (A/m) 

E : Kuat medan listrik (V/m) 

D : Perpindahan elektrik (As/m
2
 ) 

B : Induksi magnet (Vs/m
2
 ) 

� : Rapat arus (A/ m
2
) 

� : Rapat muatan (As/m
3
 ) 
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Persamaan (1) sampai (4) menggambarakan syarat-syarat sumber gelombang 

dari vektor kuat medan listrik dan vektor kuat medan magnet ataupun 

hubungan antara kedua vektor tersebut. Dalam penjalarannya di dalam 

batuan, gelombang elektromagnetik pada persamaan-persamaan tersebut 

dihubungkan dengan medium bumi menggunakan persamaan-persamaan 

material sebagai berikut : 

� = �
          (5) 

� = �
 = ����
         (6) 

� = �� = �����        (7) 

Dimana: 

σ: Konduktivitas (Siemens/m) 

�: Permitivitas medium (Farad/m); � = ���� 

��: Permitivitas relatif medium 

��: Permeabilitas ruang vakum = 8.885 x10
-12

 (Farrad/m) 

�: Permeabilitas magnet medium 

��: Permeabilitas magnet relatif medium 

��: Permeabilitas magnet dalam ruang vakum = 4µ x10
-7

 (Henry/m) 

Melalui manipulasi matematik menggunakan persamaan-persamaan di atas 

akan diperoleh persamaan Helmholtz untuk kuat medan listrik E yang 

mempunyai bentuk: 

∆
 − ����� � �	 − �������� �! �	! = 0      (8) 

Dimana Δ adalah operator laplace 

Persamaan (8) mempunyai solusi: 


 = 
�"#$(&	#'�)        (9) 
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atau 


 = 
�)*	)#$(&	#+�)         (10) 

Dari persamaan-peersamaan tersebut, akan didapatkan dua persamaan yang 

mengggambarkan penjalaran gelombang elektromagnet di dalam medium, 

yaitu kecepatan fasa v dan koefisien atenuasi α atau jangkauan/skin depth τ:  

 

, = &+ = -
./0 10! 2345 610 17 89 !#3

        (11) 

: = ;< = <
.=> ?>! 2345 610 17 89 !#3

       (12) 

@ = 3A = B
;.=> ?>! 2345 610 17 89 !#3

       (13) 

Sifat elektromagnetik meliputi sifat kelistrikan dan sifat kemagnetan. Yang 

termasuk sifat kelistrikan adalah permitivitas (ε=ε0εr) dan konduktivitas σ, 

sedangkan yang termasuk sifat kemagnetan adalah permeabilitas magnet µ 

(µ=µ0µr). Konduktivitas adalah kebalikan dari resistivitas ρ (σ=1/ρ). 

 

3.4 Propagasi Gelombang Radio 

Setiap material memiliki sifat elektromagnetik yang berbeda-beda 

berdasarkan komposisi dan kandungan air. Kedua hal ini menjadi kontrol 

utama atas kecepatan propagasi gelombang radio dan pelemahan gelombang 

elektromagnetik dalam material.  

 

Kecepatan gelombang radio dalam medium apapun tergantung pada 

kecepatan cahaya di ruang bebas (c = 0,3 m/ns), konstanta dielektrik relatif 
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(εr) dan permeabilitas magnetik relatif (µr = 1 untuk bahan bukan magnetik). 

Hal ini merupakan kemampuan tanah untuk melakukan transmisi gelombang 

radio pada beberapa medium, seperti tanah liat jenuh air dan air laut, apakah 

dapat menyerap, atau memantulkan gelombang radio sedemikian rupa 

sehingga mereka benar-benar kedap terhadap gelombang radio dimana hal 

tersebut merupakan kontras dalam konstanta dielektrik relatif antara lapisan 

yang berdekatan yang menimbulkan refleksi radiasi elektromagnetik, dimana 

semakin besar kontrasnya, semakin besar jumlah energi gelombang radio 

yang dipantulkan. Proporsi energi yang dipantulkan, ditunjukkan oleh 

koefisien pantulan (R), yang ditentukan oleh kontras dalam kecepatan 

gelombang radio, dan lebih mendasar, oleh kontras dalam konstanta dielektrik 

relatif dari media yang berdekatan. Dalam semua kasus, kekuatan R terletak 

pada kisaran ±1. Proporsi energi yang ditransmisikan sama dengan 1-R. 

Persamaan yang diberikan berlaku untuk kejadian normal pada permukaan 

planar dengan asumsi tidak ada kehilangan sinyal lain dan merujuk pada 

amplitudo sinyal, dengan koefisien refleksi daya sama dengan R
2
. 

 

3.5 Kecepatan Gelombang Radio 

Kecepatan gelombang radio dalam suatu materi (Vm) diberikan oleh: 

CD = EFG(����2)I(1 + KL) + 1MN3L    (14) 

dimana c adalah kecepatan cahaya dalam ruang hampa, �� adalah konstanta 

dielektrik relatif, dan �� adalah permeabilitas magnetik relatif (=1 untuk 

bahan non-magnetik). K adalah loss factor, sehngga K = �O� dan � adalah 

konduktivitas, O = 2PQ dimana Q adalah frekuensi, � adalah permitivitas = 

���� dan �� adalah permitivitas pada ruang bebas (8.854 x 10
-12

 F/m). Dalam 
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material low-loss, P≈0, dan kecepatan dari gelombang radio. CD = E ′√�� =
0.3/√�� 

 

Perlu diingat ketika berkaitan dengan ground radar bahwa radiasi bersifat 

elektromagnetik dan propagasinya dijelaskan oleh Persamaan Maxwell 

dengan komponen listrik (E) ortogonal terhadap komponen magnetik (H). 

Bentuk dan ukuran spesifik dari rumus lobus directivity adalah fungsi dari 

konstanta dielektrik dari media utama. Dalam membuat perbandingan 

radargram untuk seismogram biasanya terjadi kesalahan karena sifat vektor 

radar mungkin diabaikan, sehingga asumsi yang salah dibuat tentang cara 

gelombang radio merambat di media geologi. Sementara pengolahan data 

seismik dapat digunakan secara efektif dalam banyak kasus, karakteristik 

kutub elektromagnetik dari gelombang radio lebih mudah dilakukan dengan 

gelombang S seismik daripada ke gelombang-P. 

 

3.6 Koefisien Refleksi Amplitudo 

Keberhasilan dari metoda georadar bergantung pada variasi bawah 

permukaan yang dapat menyebabkan gelombang tertransmisikan. 

Perbandingan energi yang direfleksikan disebut koefisien refleksi (R) yang 

ditentukan oleh perbedaan cepat rambat gelombang elektromagnet dan lebih 

mendasar lagi adalah perbedaan dari konstanta dielektrik relatif dari media 

(��) yang berdekatan. 

 

Koefisien refleksi amplitudo yaitu: 

U = GVW#V!NGVW4V!N       (15) 
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Dimana C3dan CLadalah kecepatan gelombang radio di masing-masing 

lapisan 1 dan 2, dan C3 < CL. Juga  

U = √Y!#√YW√Y!4√YW       (16) 

Dimana �3 dan �L merupakan konstanta dielektrik relatif (��) masing-masing 

dari lapisan 1 dan 2, berlaku untuk insidensi pada sudut-kanan terhadap 

reflektor bidang. biasanya �� meningkat dengan kedalaman. 

 

3.7 Faktor Atenuasi 

Faktor-faktor yang menghasilkan penurunan kekuatan sinyal pada gelombang 

radio umumnya menyebar melalui media sub-permukaan yang diilustrasikan 

secara skematik pada Gambar 4. Kehilangan energi terjadi sebagai akibat dari 

refleksi/kehilangan transmisi pada setiap kontak dan terjadi setiap kali 

gelombang radio melewati batas. Selanjutnya, jika ada objek dengan dimensi 

dari urutan yang sama dengan panjang gelombang sinyal radar, objek-objek 

ini akan menyebabkan hamburan energi secara acak. Hal ini dikenal sebagai 

Mie Scattering dan menyebabkan noise 'clutter' di bagian radar. Hal itu 

sejalan dengan noise yang terlihat di layar radar laut yang disebabkan oleh 

backscatter dari gelombang laut dalam cuaca yang buruk.  

 

Selain itu. untuk merefleksikan/mentransmisikan kehilangan pada kontak 

antarmuka, energi dihilangkan oleh penyerapan (mengubah energi 

elektromagnetik menjadi panas). Hal ini sebaiknya digambarkan dengan 

analogi oven microwave yang menggunakan gelombang radio berkekuatan 

tinggi untuk memasak makanan. Kehilangan energi lebih lanjut disebabkan 

oleh penyebaran energi secara geometris. Sinyal radar ditransmisikan dalam 
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bentuk balok dengan sudut kerucut 90
0
. Dalam hal ini, sinyal radio yang 

berpindah dari pemancar menyebar sehingga menyebabkan pengurangan 

energi per satuan luas pada tingkat 
3�! , dimana r adalah jarak yang ditempuh. 

 

Gambar 4. Proses yang mengarah pada pengurangan kekuatan sinyal. 

 

3.8 Sifat Dielektrik Material Bumi 

Konstanta dielektrik suatu mineral menyatakan kemampuan material tersebut 

untuk menyimpan muatan yang relatif sama dalam ruang hampa ketika 

medan listrik diberikan. Selain konstanta dielektrik, sifat elektromagnetik lain 

seperti koduktivitas material juga merupakan parameter yang sangat penting 

dalam membahas perambatan gelombang. Konduktivitas merupakan 

parameter yang menyatakan kemampuan suatu material untuk meneruskan 

atau mentransmisikan energi gelombang. 
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Ketika gelombang yang ditransmisikan dari transmitter mengenai suatu 

benda atau material di bawah permukaan yang memiliki konduktivitas yang 

tinggi, maka amplitudo gelombang terekam di receiver akan sangat kecil. Hal 

ini disebabkan gelombang yang ditransmisikan diserap oleh material yang 

memiliki konduktivitas yang tinggi. Hilangnya energi gelombang merupakan 

akibat dari adanya sinyal transmisi atau refleksi yang hilang pada bidang 

batas antar lapisan dan terjadi setiap gelombang radio melewati bidang batas 

lapisan. Hal ini terjadi karena adanya proses absorbsi pada bidang batas 

lapisan. 

 

Kemampuan dielektrik suatu bahan dijelaskan dalam hal permitivitas 

kompleks (ε*) dan konduktivitas kompleks (σ*) yang saling berkaitan. 

Permitivitas frekuensi tinggi (εx) digunakan sebagai permitivitas terendah 

ketika permitivitas imajiner (ε") bernilai nol. Permitivitas nyata (ε') 

meningkat seiring menurunnya frekuensi. Ketika material merupakan materi 

non-konduktor, permitivitas-frekuensi digambarkan oleh setengah lingkaran, 

pusat yang terletak pada sumbu permesivitas real di tengah-tengah antara 

permitivitas frekuensi tinggi dan statis (εx dan εy masing-masing). Permitivitas 

imajiner (ε") menunjukkan absorpsi atau kehilangan energi dalam bahan 

dielektrik, dan ini pada gilirannya berkontribusi pada penyerapan radiowaves 

di dalam tanah. 

 

3.9 Permitivitas Dan Konduktivitas Kompleks 

Gelombang elektromagnetik merambat dalam air dengan kecepatan sangat 

rendah dan dengan atenuasi tinggi. Permitivitas dielektrik air adalah besar 
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(sekitar 80 tetapi variabel dengan komposisi suhu dan mineral) dan kontras 

permitivitas tinggi dengan bahan lain yang membentuk tanah membuat air 

menjadi elemen kunci dalam kecepatan propagasi rata-rata gelombang 

elektromagnetik di tanah (Prat, 2013). 

 

Permitivitas kompleks �∗ dari sebuah material non-konduktif ditunjukkan 

oleh:  

�∗ = �′ + \�"        (17) 

Ketika �∗ diplot sebagai fungsi �′, grafik yang dihasilkan adalah setengah 

lingkaran. Plot ini dikenal sebagai plot Cole-Cole, karena pencetusnya, Cole 

dan Cole (1947). Jika bahan memiliki t konduktivitas, maka: 

�∗ = �′ + \(�" + �^/O��)      (18) 

 

Di mana � adalah konduktivitas statis atau DC, dan �� adalah permitivitas 

ruang kosong. Pada frekuensi rendah, istilah DC mendominasi dan 

menghasilkan frekuensi rendah yang khas. �" adalah kerugian yang 

tergantung pada frekuensi yang terkait dengan fenomena respons relaksasi 

pada molekul air. Konduktivitas kompleks ditunjukkan oleh  

σ* =σ’ + iσ” =jωε0σ*      (19) 

 

Tabel 1. Nilai dielektivitas material (Reynolds, 1991)  

Material 

 

εr 

 

V (mm/ns) 

 

Air 1 300 

Water (fresh) 81 33 

Water (sea) 81 33 

   

Polar snow 1.4-3 194-252 
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Polar ice 3-3.15 168 

Temperate ice 3.2 167 

Pure ice 3.2 167 

Freshwater lake ice 4 150 

Sea ice 2.5-8 78-157 

   

Permafrost 1-8 106-300 

   

Coastal sand (dry) 10 95 

Sand (dry) 3-6 120-170 

Sand (wet) 25-30 55-60 

Silt (wet) 10 95 

Clay (wet) 8-15 86-110 

Clay soil (dry) 3 173 

Marsh 12 86 

Agricultural land 15 77 

Pastoral land 13 83 

Average ‘soil’ 16 75 

   

Granite 5-8 106-120 

Limestone 7-9 100-113 

Dolomite 6.8-8 106-115 

Basalt (wet) 8 106 

Shale (wet) 7 113 

Sandstone (wet) 6 112 

Coal 4-5 134-150 

Quartz 4.3 145 

Concrete 6-30 55-112 

Asphalt 3-5 134-173 

PVC, Epoxy, Polyesters 3 173 

 

3.10 Desain Survei 

Sangat penting untuk membuat rencana dan desain yang tepat untuk survei 

lapangan GPR. Hal ini diperlukan untuk mengoptimalkan akuisisi data di 

lapangan sehingga hasil yang diharapkan terpenuhi setelah mengumpulkan 

dan pemrosesan data. Hal itu diperlukan untuk menentukan beberapa 

parameter ketika merancang survei lapangan, termasuk juga frekuensi radar, 

jendela waktu, sampling temporal dan interval sampling. 
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3.10.1. Kesesuaian GPR (suitability of GPR) 

Sebelum survei, sangat penting untuk menetapkan apakah metode ini 

akan efektif dan layak, jika tidak, seluruh pekerjaan survei akan 

membuang-buang waktu dan uang. Lingkungan yang sedang 

diselidiki perlu diperiksa untuk meminimalisasi berbagai halangan 

yang mungkin mempengaruhi hasil survei. Misalnya, benda-benda 

logam dan fitur struktural utama dapat sangat mempengaruhi hasil. 

Faktor-faktor berikut harus dipertimbangkan ketika memeriksa 

kesesuaian GPR: 

1. Kedalaman target harus berada dalam kisaran kedalaman sistem 

GPR. Jika kedalaman target lebih tinggi dari jangkauan sistem 

GPR, maka pekerjaan survei tidak akan menghasilkan apa pun. 

2. Target harus menunjukkan sifat listrik (konstanta dielektrik dan 

konduktivitas listrik) yang bervariasi dengan subsurface utama.  

 

Harus dicatat bahwa dengan memperhatikan sifat listrik, kekuatan 

refleksi EM sebanding dengan besarnya variasi (kontras). Energi 

yang dipantulkan diberikan oleh koefisien refleksi (R). 

U = _V!#_VW_V!4_VW       (20) 

Dimana V1 dan V2 adalah kecepatan dari lapisan 1 dan lapisan 2, 

target dan subsurface utama. Dalam semua kasus, R berkisar dari +1 

dan -1 dengan nilai lebih jauh dari nol mewakili perbedaan yang 

lebih besar dalam sifat listrik. 
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3.10.2. Pemilihan frekuensi antena 

Pemilihan frekuensi antena menentukan resolusi dan kedalaman 

penetrasi. Gelombang frekuensi rendah menembus lebih dalam 

daripada yang tinggi karena mereka tidak mengalami banyak 

redaman dibandingkan dengan gelombang setelahnya. Namun, 

resolusi akan semakin memburuk pada frekuensi yang lebih rendah. 

Pemilihan frekuensi antena yang optimal melibatkan trade-off antara 

resolusi spasial, kedalaman penetrasi dan portabilitas sistem. Sebagai 

aturan praktis, lebih baik melakukan trade-off resolusi untuk 

penetrasi, dengan resolusi tinggi menjadi tidak berguna jika target 

tidak dapat terdeteksi. 

 

Ada tiga faktor yang pada dasarnya dipertimbangkan ketika memilih 

frekuensi antena. Ini adalah: 

1. Resolusi spasial 

2. Keterbatasan clutter dan 

3. Kedalaman penetrasi 

Masing-masing faktor menghasilkan kendala pada frekuensi. 

 

Mempertimbangkan resolusi spasial yang diperlukan, dan 

mengasumsikan frekuensi pusat untuk rasio bandwidth 1, batas 

frekuensi pusat, fc memiliki rumus: 

Q̀a > cd∆e√f g�h      (21) 

Dimana ∆h adalah pemisahan spasial yang harus diselesaikan dalam 

meter dan K adalah konstanta dielektrik (permitivitas relatif). 



23 

 

 

Clutter mengacu pada sinyal radar yang dikembalikan dari 

heterogenitas material. Respon radar meningkat seiring dengan 

peningkatan frekuensi, demikian pula peningkatan clutter dengan 

peningkatan frekuensi. Jumlah energi yang tersebar oleh clutter 

harus diminimalkan untuk melihat kedalamannya. batasan frekuensi 

pusat gangguan memiliki rumus: 

Q̀- < i�∆j√f g�h      (22) 

Di mana, ∆k adalah dimensi clutter 

Terakhir, kedalaman frekuensi penetrasi mensyaratkan bahwa 

penampang target menempati bagian utama dari pancaran radar. Ini 

membutuhkan energi yang cukup untuk dipantulkan dan kemudian 

dideteksi. Dimensi target juga harus mendekati ukuran Zona Fresnel 

sehingga sinyal yang dipantulkan akan tiba dan terdeteksi di antena 

penerima. Batasan frekuensi ini memiliki rumus: 

Q̀� < l+√f#3�       (23) 

Dimana m adalah jejak sinar radar untuk ukuran target rasio dan D 

adalah kedalaman dalam meter. Dalam survei GPR, m dapat 

diasumsikan 4, menghasilkan ke: 

Q̀� < 3L��√f#3�  g�h     (24) 

Pada akhir perhitungan batasan frekuensi, perlu dicatat bahwa 

Q̀� < Q̀ < min(Q̀ � , Q̀-  
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Jika itu terjadi bahwa frekuensi resolusi lebih besar dari dua lainnya, 

maka resolusi spasial yang diinginkan tidak sesuai dengan dimensi 

clutter atau penetrasi kedalaman. 

 

Tabel 2 memberikan panduan cepat untuk pemilihan frekuensi. Data 

didasarkan pada asumsi bahwa resolusi spasial yang dibutuhkan 

adalah sekitar 25% dari kedalaman target. 

 

Tabel 2. Antena Frekuensi Sebagai Fungsi Kedalaman Penetrasi  

Depth (m) Centre Frequency (MHz) 

0.5 1000 

1.0 500 

2.0 200 

7.0 100 

10.0 50 

30.0 25 

50.0 10 

 

3.10.3. Jendela waktu (time window) 

Estimasi time window memiliki rumus: 

r = 1.3 L×stu	vltwx`y	z     (25) 

Dengan kedalaman maksimum dan kecepatan minimum yang 

mungkin diamati dalam pekerjaan lapangan yang digunakan. 

Persamaan tersebut menjelaskan ketidakpastian dalam variasi 

kedalaman dan kecepatan dengan meningkatkan perkiraan waktu 

sebesar 30%. Dengan tidak adanya informasi tentang sifat listrik dari 
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daerah survei, Tabel 3 dapat digunakan sebagai panduan untuk data 

ini. 

 

Tabel 3. Time Window (Annan, 2003) 

Depth (m) Rock Wet soil Dry soil 

0.5 12 24 10 

1 25 50 20 

2 50 100 40 

5 120 250 100 

10 250 500 200 

20 500 1000 400 

50 1250 2500 1000 

100 2500 5000 2000 

 

 

 

3.11 Prinsip Umum dalam Pemrosesan dan Interpretasi Data GPR 

Data GPR diperlakukan sebagai kuantitas skalar tetapi masih pada bidang 

EM, dimana yang membentuk dasar dari metode ini adalah jumlah vektor. 

Pengolahan data GPR sangat penting dan sangat bermanfaat sebelum 

interpretasi yang sama, bagaimanapun, itu harus memiliki biaya yang 

efektif. 

3.11.1. Pengeditan data (data editing) 

Pengeditan data adalah proses yang paling memakan waktu namun 

sangat penting. Ini mencakup reorganisasi data, penggabungan file 

data, header data atau pembaruan informasi latar belakang, reposisi 

dan penyertaan informasi ketinggian dengan data. Akuisisi data di 

lapangan sering termasuk kesalahan, kelalaian atau redundansi data 

dan panggilan ini untuk membalik, menggabungkan atau 

menghilangkan beberapa trace. 
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3.11.2. Koreksi statis (static correction) 

Koreksi statis melibatkan penyesuaian waktu awal (pengaturan 

waktu nol) dan koreksi topografi. Penyesuaian waktu-nol melibatkan 

penyelarasan posisi waktu-nol umum. Jika posisi telah sejajar, semua 

pantulan di bawahnya akan disejajarkan dengan benar. 

 

Demikian pula, koreksi topografi menempatkan data GPR dalam 

konteks spasial yang benar. Pada permukaan horisontal dan 

stratigrafi bawah permukaan, koreksi statis digunakan untuk 

mengoreksi data GPR, memposisikan ulang waktu mulai pada 

sumbu vertikal, sehingga menyesuaikan semua pantulan. 

 

3.11.3. Penyaringan dewow (dewow filtering) 

Jenis penyaringan sementara ini akan menghilangkan komponen 

frekuensi yang sangat rendah pada data. Komponen frekuensi sangat 

rendah pada data dikaitkan dengan induksi atau kemungkinan 

keterbatasan instrumen. Instrumen GPR moderen menerapkan proses 

ini secara otomatis. 

 

3.11.4. Perolehan waktu (time gain) 

Sinyal GPR cepat dilemahkan ketika mereka merambat ke bawah 

permukaan. Ini menyulitkan untuk menunjukkan informasi yang 

lebih dalam daripada dari bawah permukaan yang dangkal. 

Perolehan waktu melibatkan penggunaan semacam fungsi penguatan 

tergantung waktu untuk mengkompensasi hilangnya energi sinyal 
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karena atenuasi. Keuntungan meningkatkan bentuk visual dari profil 

GPR dan meningkatkan penampilan visual karena efek pelemahan 

sinyal dan kerugian akibat penyebaran geometrik. Untuk mengubah 

fungsi gain, kita harus mengubah time window. 

 

3.11.5. Pengurangan/penghapusan background  

Pengurangan background sering mengambil bentuk high pass filter 

atau menghilangkan trace rata rata. Penghapusan trace rata-rata 

bertujuan untuk menghilangkan pita horizontal dari profil karena 

gangguan sistem, noise dan refleksi. Hal ini memungkinkan sinyal 

lemah halus menjadi terlihat setelah diproses dengan meningkatkan 

penghapusan noise horizontal. Hal ini diperlukan untuk menerapkan 

pengurangan background di area-area yang dicurigai terjadi 

peristiwa horizontal yang menarik. Namun, biasanya tidak 

diperlukan kecuali peralatan yang digunakan memperoleh data cacat. 

 

3.11.6. Frekuensi penyaringan (frequency filtering) 

Filtering diterapkan untuk menghapus sistem atau suara yang 

diinduksi manusia  pada frekuensi yang lebih tinggi atau lebih 

rendah dari sinyal GPR utama. Ini membuat filtering berfungsi 

sebagai perangkat pembersih, sehingga bagian GPR terlihat lebih 

baik. Harus dicatat bahwa meskipun data GPR telah dikumpulkan 

menggunakan sumber yang ditentukan dan frekuensi antena 

penerima, sinyal yang direkam termasuk pita frekuensi di sekitar 

frekuensi dominan ini. Pem-filter-an mencoba untuk menghilangkan 



28 

 

frekuensi tinggi atau rendah yang tidak diinginkan ini untuk 

menghasilkan gambar GPR yang dapat diinterpretasi. High pass 

filter akan menghilangkan frekuensi rendah dan mempertahankan 

yang tinggi sementara low pass filter mempertahankan frekuensi 

rendah. Filter yang menerapkan kombinasi dari dua efek ini dikenal 

sebagai band pass filter, dimana cenderung untuk menghapus 

frekuensi tinggi dan rendah, namun tetap mempertahankan semua 

frekuensi di band pass. 

 

 

3.11.7. Dekonvolusi  

Dekonvolusi adalah operasi penyaringan terbalik yang mencoba 

untuk menghapus efek dari wavelet sumber. Ia bekerja dengan 

mengompresi wavelet yang direkam sehingga m28enghasilkan 

resolusi data yang lebih baik. Dalam dekonvolusi, operator 

dirancang dengan asumsi bahwa wavelet sumber propagasi minimal 

dan bentuk gelombang yang dipantulkan memiliki sinyal reguler 

yang tidak menghamburkan energi. Ini tidak selalu benar karena 

tanah yang menjadi bagian dari antena dalam akuisisi data GPR, dan 

sumber biasanya bervariasi dari jejak ke jejak dan bukan fase 

minimum. Oleh karena itu perlu diketahui sumber selama 

pemrosesan data; jika tidak, itu akan menghasilkan menurunkan citra 

GPR. Annan dan Conyers mengkritik teknik ini karena tidak lurus ke 

depan dan tidak sering menghasilkan hasil yang berarti. 
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3.11.8. Migrasi 

Hal ini berlaku untuk merekonstruksi gambar aperture sintetis yang 

memfokuskan sinyal yang tersebar, kolaps hyperbola ke reposisi 

yang memantulkan pantulan. Ini bertujuan untuk menghilangkan 

distorsi yang disebabkan oleh refleksi dalam pengumpulan data. 

Ketika menerapkan migrasi, operator harus memperhatikan 

kecepatan aslinya, asal dari pantulan terdistorsi dan jalur perjalanan 

gelombang. 

 

3.11.9. Visualisasi volume 

Meskipun demikian, profil GPR dapat diinterpretasikan setelah 

diproses, sementara dalam 2D, interpretasi akan sangat menarik jika 

profil diintegrasikan ke dalam blok 3D. Dengan kemajuan teknologi 

komputer, alat visualisasi 3D yang terjangkau dan mudah diakses 

telah dikembangkan untuk analisis data GPR Mengintegrasikan 

profil data ke 3D dari 2D dapat dilakukan pada file yang sudah 

diproses atau tidak. Ketika dilakukan pada file yang tidak diproses, 

mereka dapat diproses dengan cara yang sama saat dalam 3D. 

Visualisasi volume 3D membantu menganalisa dan 

memvisualisasikan blok dengan banyak cara, sehingga memberikan 

lebih banyak pilihan untuk interpretasi (Ninje, 2017).  
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IV. METODOLOGI PENELITIAN 
 

 

 

 

4.1. Waktu dan Tempat 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Geofisika Lingkungan dan Rekayasa 

Teknik Geofisika, Universitas Lampung pada Bulan Agustus 2020 sampai 

April 2021. 

 

4.2. Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan dalam penilitian ini yaitu: 

1. Data GPR 

2. Laptop 

3. Software reflexw 8.5 

 

4.3. Diagram Alir 

Alur dari penelitian ini dimulai dengan melakukan studi literatur, 

mengumpulkan data penelitian, melakukan pengolahan data, lalu interpretasi 

hasil, dan menyusun laporan. 

 

Proses pengolahan data/prosesing GPR pada penelitian ini dimulai dengan 

melakukan geometri data, lalu filtering data yang meliputi static correction, 

subtract-mean (dewow), AGC-gain, background removal, bandpass filter 
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(frequency) dan FK-filter,selanjutnya dilakukan FK-migrasi, dan time-depth 

conversion. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Diagram alir penelitian. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Diagram alir pengolahan data. 

FK-migration (stolt) 

 

mulai 

AGC gain 

Background removal 

 

Bandpass frequency 

Substract mean (dewow) 

FK-filter 

Time depth convertion 

 

Static corrrection 

geometri 

Raw Data GPR 

2D section 

Studi literatur 

Pengumpulan data 

Pengolahan data 

Analisi dan interpretasi 

Menyusun laporan 
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1. Static correction 

Tujuan dilakukanya koreksi ini adalah untuk mengembalikan waktu tiba 

pertama gelombang pada kontras lapisan pertama yang ditemukan 

(menempatkan posisi awal gelombang ke titik nol). 

 

2. Subtract mean (Dewow) 

Dewow adalah langkah prosesing yang dilakukan untuk menghilangkan 

frekuensi sangat rendah yang terekam dalam radargram. Dewow 

termasuk kedalam temporal filtering. Wow adalah noise frekuensi rendah 

yang terekam oleh sistem radar. Terjadi akibat instrumen elektronik yang 

tersaturasi oleh nilai amplitudo yang besar dari gelombang langsung 

(direct wave) dan gelombang udara. 

 

3. AGC-gain (penguatan sinyal ) 

Pada pengambilan data selalu terjadi pelemahan energi sinyal pada 

batuan ataupun lapisan tanah karena frekuensi tinggi diserap lebih cepat 

dibandingkan dengan frekuensi rendah dan terjadi juga spherical 

divergensi yaitu energi gelombang yang menjalar berkurang berbanding 

terbalik dengan kuadrat dari sumber dan hal ini sejalan dengan jarak dan 

waktu, maka untuk menghilangkanya dilakukan penguatan amplitudo 

yang hilang sehigga seolah-olah di setiap titik energinya sama. 

 

4. Background removal 

Removal background ini berguna untuk mengurangi lintasan rata-rata 

(tracerange) yaitu memberikan jarak jangkauan secara aktual pada suatu 

bagian. Koreksi ini melakukan pembersihan pada latar belakang, 
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menghilangkan energi koheren yang horizontal dengan frekuensi yang 

rendah. Filter ini diterapkan terhadap semua trace untuk menghilangkan 

noise yang selalu muncul secara konsisten pada seluruh profil, sehingga 

menutupi sinyal yang sebenarnya. Efek yang dilakukan pada proses ini 

adalah menghilangkan energi koheren yang horizontal. 

 

5. Bandpass filter (frequency) 

Tujuan dari proses ini adalah untuk menghilangkan frekuensi-frekuensi 

yang tidak diinginkan (noise), dengan membatasi nilai jangkauan 

frekuensi sinyal pada radargram. 

 

6. FK – Migrasi 

Sebuah gabungan fk-filter dan migrasi yang dilakukan secara cepat untuk 

profil 2D, migrasi ini bertujuan untuk menelusur balik energi difraksi dan 

refleksi pada sumber-sumbernya. 

 

Tabel 4. Jadwal Kegiatan Tugas Akhir 

No Kegiatan Waktu 

Agust

us 

Septe

m  

Okto Nov  Dese Janu

ari 

Febru

ari 

April 

1 Studi literatur         

2 Pengumpulan data         

3 Seminar usul penelitian         

4 Pengolahan data         

5 Analisis hasil         

6 Seminar hasil penelitian         

7 Sidang komprehensif         

8 Penyusunan laporan         
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VI. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

6.1 Simpulan 

1.Lapisan concrete lantai basement RSP Unila memiliki ketebalan rata-rata 2 

meter. 

2.Kedalaman lapisan sedimen kompak di bawah lapisan rata-rata yaitu 2 

sampai 10 meter, sedangkan keberadaan lapisan sedimen kompleks rata-

rata berada di kedalaman 10 hingga 32 meter. 

3.Lapisan batuan di RSP Unila secara umum didominasi oleh lapisan batuan 

clay, dan secara kompleks terdapat cempuran antara batuan clay-sand 

(lempung-pasiran), bolder-bolder batuan, dan rekahan aliran air. 

 

6.2 Saran 

Sebaiknya penelitian GPR didukung dengan data core dan data tambahan 

lainnya agar lebih mudah dilakuan analisis. 
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