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 Terdapat beberapa tanggul sungai yang mulai longsor.

 Telah dilakukan penelitian sebelumnya dengan menggunakan data Vertical

Electrical Sounding (Ian R, 2005) .

Latar Belakang



Tujuan dan batasan masalah

 Untuk mengetahui kondisi struktur bawah permukaan dan erosi pada Sungai Bengawan

Solo berdasarkan karakteristik perambatan gelombang elektromagnetik dalam medium

(tanah).

 Untuk mengidentifikasi pola sistem penyebaran sedimentasi dan scouring sungai

Bengawan Solo.

 Daerah penelitian Tesis dilakukan hanya pada daerah aliran sungai

sungai yang mengalami kerusakan pada tanggul nya, tepat nya di Desa

Kanor Kabupaten Bojonegoro.

 Kajian pembahasan hanya dilakukan berdasarkan aspek geofisika dan

geologis.



DASAR TEORI

Karakteristik Sungai Bengawan Solo

• Berdasarkan adanya aliran sungai Sungai Perenial

• Berdasarkan pembentukan batuan dasar Sungai Alluvial

• Berdasarkan perkembangan proses erosi Sungai Tua

• Berdasarkan aliran denah sungai Sungai Meander



Sedimentasi

• Merupakan adanya kumpulan material yang dapat dipindahkan oleh aliran fluida dimana materi tersebut nantinya
akan terkumpul menjadi material yang memadat (Wikipedia, 2006).

• Klasifikasi Lingkungan Sedimentasi (Depositional Environment Sedimentary)

1. Continental environment (alluvial, fluvial, rawa, desert)

2. Transitional Environments (delta, pantai, laguna)

3. Marine Environment (Reefs, Continental Shelf).

• Kedalaman maksimum dari scouring dapat diperkirakan dengan mengasumsikan bahwa kedalaman scouring
seimbang dengan kenaikan, kemiringan permukaan sungai (Xanthakos 1995).



Scouring 

• Scouring pada sedimentsi sungai

• Salah satu contoh hasil penampang GPR yang menunjukkan adanya scouring di dasar sungai.



Ground Penetrating Radar (GPR)

• Prinsip Dasar GPR



Gelombang Elektromagnetik

Perambatan Gelombang Elektromagnetik didasarkan pada persaman Maxwell, yaitu :
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(1)

(2)
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(4) Dimana :   J = rapat arus (A/m²)

E = medan listrik (V/m)           

B = medan magnet (weber/m²)

D = pergeseran listrik (coloumb/m²)

H = intensitas medan magnet (A/m)



Skin Depth

Skin depth adalah kedalaman dimana sinyal telah berkurang 1/e atau 37%. Skin depth ()

dirumuskan pada persamaan berikut :




 r31.5



METODOLOGI



Proses Akuisisi Data

• Dalam Tesis ini digunakan metode Radar Reflection Profiling.

• Cara ini dilakukan dengan membawa antenna radar bergerak bersamaan di atas permukaan air dimana

nantinya hasilnya hasil tampilan pada radagram merupakan kumpulan tiap titik pengamatan.
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Ilustrasi Radar Reflection Profiling 



Pengambilan Data

• Peralatan :

1. CUII

2. Transmitter dan Receiver

• Akuisisi



Posisi Lintasan



Raw Data 

GPR

Import Data

Filtering :

Substract Mean Dewow

Predictive 
Deconvolution 

Penampang

Section GPR

Background Removal

Bandpass Filter

DIAGRAM ALIR PENGOLAHAN DATA



PENGOLAHAN DATA

Import Data

 Sofware yang digunakan dalam

pengolahan tesis ini menggunakan

sofware matGPR Revision 3.0.

Data Mentah

 Data yg didapatkan dari akusisi yang maih

berformat RAMAC/GPR.



PENGOLAHAN DATA

Substract Mean Dewow

 Filter ini digunakan pemprosesan data GPR

untuk menghilangkan noise yang memiliki

frekuensi rendah.

Data Mentah

 Data yg didapatkan dari akusisi yang maih

berformat RAMAC/GPR.



PENGOLAHAN DATA

Background Removal

 Proses pemfilteran yang dilakukan pada

domain maupun jarak.

Substract Mean Dewow

 Filter ini digunakan pemprosesan data GPR

untuk menghilangkan noise yang memiliki

frekuensi rendah.



PENGOLAHAN DATA

Bandpass Filter

 Bandpass Filter adalah metode yang digunakan
untuk menekan noise yang ada diluar spektrum
frekuensi dari sinyal yang diinginkan.

Background Removal

 Proses pemfilteran yang dilakukan pada

domain maupun jarak.



PENGOLAHAN DATA

Predictive Dekonvolusi

 Predictive Deconvolusi diasumsikan trace gelombang
elektromagnetik merupakan hasil konvolusi antara wavelet
sumber dengan koefisiensi refleksi/impuls respon bumi.

Bandpass Filter

 Bandpass Filter adalah metode yang digunakan
untuk menekan noise yang ada diluar spektrum
frekuensi dari sinyal yang diinginkan.



DATA BOR

Kedalaman Jenis tanah dan batuan

0 – 4.5 meter Lempung

4.5 – 8.5 meter Lempung, berpasir

8.5 – 14.5 meter Pasir berlanau

14.5 – 19.5 meter Lempung

19.5 – 22.5 meter Lempung berlanau

Data Bor Kanor (Lab. Mekanika Tanah dan Batuan Teknik Sipil, FTSP, ITS, 2005)



ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

 Analisa Data

Tujuan paling utama dari tahap pengolahan data (data processing) ini adalah untuk

mendapatkan hasil penampang radagram GPR yang maksimal (terbaik), dimana data yang

didapatkan nantinya memiliki tingkat noise yang minimal dan beresolusi tinggi

 Pembahasan

Dalam pembahasan interpretasi data ini, tentunya data yang diperoleh dari akusisi data

lapangan, juga terdapat data pembanding yaitu berupa data bor.



INTERPRETASI DATA

 Lintasan 1

Pada data kanor 1, terdapat struktur lapisan tanah yang memiliki amplitude gelombang elektromagnetik yang sangat

tinggi. Pada kedalaman 2,5-7,5 meter, tampak jelas endapan pasir di sepanjang lintasan kanor 1. Endapan juga

tampak pada kedalaman 15 m, mulai titik 0-20m. ini sesuai dengan data bor di sekitar lokasi tersebut(tabel 3.1).



 Lintasan 2

Setelah dilakukan kalibrasi terlihat bahwa hasil dari data bor relative sama dengan hasil interpretasi data georadar

yakni pada kedalaman 1 sampai 7,5 meter terdapat pasir berlempung dan pada kedalaman 7,5 sampai 20 meter

merupakan pasir berlanau. Sehingga dari hasil data bor dapat kita simpulkan bahwa endapan sungai bengawan solo

didominasi oleh lempung, lanau dan pasir



INTERPRETASI DATA

 Lintasan 3

Pola pada lintasan 3, serupa dengan lintasan 1. Hanya saja lapisan pasir sudah dapat teramati pada kedalaman <2,5 

meter hingga 12,5 meter. Ketebalan lapisan pasir yang lebih tebal dari pada lintasan 1, diduga karena posisi lintasan 3 

yang berada di bagian selatan/sisi hilir dari lintasan 1. Yang mana arus yang melewati lintasan ini terendam oleh

lapisan di kedalaman yang sama di lintasan1.



 Lintasan 4

Dari hasil pengolahan data pada lintasan 4, model dari dasar sungai terlihat dengan jelas dan berbeda dengan lintasan 2 maupun 3. Dari gambar

tersebut juga terdapat bagian dari sungai yang berpotensi menjadi lubang scouring. Hal ini dapat terjadi karena terjadi erosi yang terlalu besar tanpa

diimbangi pengendapan. Hal ini juga menandakan pada bagian yang berpotensi menjadi scouring memiliki arus yang relative lebih besar dari pada bagian

lain. Pada gambar 4.4 juga dapat kita lihat adanya noise yang diakibatkan adanya air dengan adanya model seperti reflector di atas dasar sungai.

INTERPRETASI DATA



INTERPRETASI DATA

 Lintasan 5

Dari hasil pengolahan data dapat dilihat bentuk reflector yang teratur dengan model (Wavy) hal ini dapat diinterpretasikan sebagai pasir, sebagaimana terlihat

ada permukaannya pada lintasan 5 ini selain mengandung pasir juga mengandung lempung dan lanau. Diperkirakan kedalaman lapisan ini mencapai 4,8 meter

hal ini terlihat dari model reflektor yang teratur mencapai kedalaman hampir 5 meter. Pada permukaan juga terlihat endapan muda. Selain itu perbedaan

kecepatan pengendapan juga terjadi pada lintasan ini pada kedalaman 0,5 meter.



 Lintasan 6

INTERPRETASI DATA

Lintasan 6 diambil di sisi barat sungai karena menghindari aktivitas penambangang. Tampak pada lintasan ini (dari utara ke selatan) ketebalan lapisan

pasir semakin rendah pada akhir lintasan. Ini sesuai dengan penampang pada lintasan 1-5 yang juga hipotesa bahwa pada bagian hulu sungai (Barat) penampang

lebih banyak lapisan pasir di dekSat permukaan sungai yang tergerus di banding pada bagian hilir (Timur) sungai.



KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pengukuran, pengolahan data dan pembahasan dalam Tesis ini dapat disimpulkan beberapa hal berikut :

1. Berdasarkan hasil interpretasi mengenai kondisi struktur bawah permukaan dan erosi pada Sungai Bengawan dan dibandingkan dengan hasil data bor

secara umum didapatkan bahwa lintasan 1 pada kedalaman 2,5-7,5 meter terlihat reflector yang teratur dengan horizon yang tajam, diinterpretasikan sebagai

pasir. Kemudian lintasan 2 pada kedalaman 1 sampai 7,5 meter terdapat pasir berlempung dan pada kedalaman 7,5 sampai 20 meter merupakan pasir berlanau.

Selain itu didapatkan juga fenomena yang menunjukkan pasir berselingan dengan lempung pada kedalaman 1-7,5 meter pada lintasan 3. Adapun untuk pola

lapisan hasil radagram GPR masing-masing kanor menujukan pola lapisan lintasan lapisan yang berbeda, hal ini secara umum disebabkan adanya erosi,

perbedaan loss energi oleh radar dan aktivitas manusia yang salah satunya berupa penambangan pasir.

2. Hasil identifikasi meunjukkan bahwa Sungai Bengawan Solo memiliki pola sedimentasi fluvial yang didominasi oleh lempung, pasir dan lanau. Terdapat

lintasan yang mempunyai sejarah scouring yang menyebabkan proses erosi, pengendapan dan sedimentasi tidak seimbang terlihat pada radagram pada kanor.

Secara keseluruhan dari 6 data yang telah diiterpretasikan memiliki sistem perlapisan sedimentasi yang berbeda yang disebabkan perbedaan pola erosi dan

sedimentasi.

Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu :

1. Perlu adanya monitoring atau pengukuran murni karena untuk melihat perubahan morfologi sebagai akibat penambangan pasir di daerah penelitian.

2. Pengukuran dengan metode GPR harus lebih lagi memperhatikan ketepatan dan efisiensinya karena antena GPR hanya memilki durasi pulsa tertentu.



Thanks for ur attention


