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Abstract
Groundwater movement and landscape change can be observed by the gravity change in
observation point. Time-lapse microgravity measurement is reliable to identify
underground movement and level change (down lift and up lift landscape level).
Microgravity FVD methods is one of the most reliable method to identify groundwater
movement. Simulation of model shows that decreasing groundwater level yields
negative time-lapse FVD, and viceversa, and lanscape level movement yields zero timelapse FVD. Interpretation of time-lapse FVD give a better groundwater level change.
Keywords : time-lapse FVD, groundwater movement, landscape change.
Pendahuluan
Metode gayaberat merupakan salah satu
metode geofisika yang didasarkan pada
perubahan kontras densitas dan jarak di
bawah permukaan bumi. Pada tahap awal
perkembangannya metode ini digunakan
untuk menentukan struktur cebakan
minyak, cebakan material pertambangan,
lengkungan listhosfera dan lain-lain. Pada
saat ini metode gayaberat telah
mengalami perkembangan yang cukup
pesat seiring dengan meningkatnya
ketelitian gravitymeter. Gravitymeter
Worden memiliki ketelitian sampai 0.1
miligall, Lacoste&Romberg mengeluarkan : gravitymeter tipe G dengan
ketelitian 0.01 miligall, gravitymeter tipe
D dengan ketelitian 0.001 miligall.
Seiring dengan perkembangan teknologi
pada saat ini gravitymeter telah dibuat
dengan ketelitian yang tinggi (0.0001
miligall untuk jenis Graviton) dengan
pengoperasian yang lebih mudah.
Peningkatan ketelitian gravitymeter ini
memungkinkan
untuk
mengukur
dinamika massa di bawah permukaan
dengan metode gayaberat, seperti untuk:
monitoring reservoir panas bumi1,2,3,
pemantauan pergerakan injeksi air pada
©2004 FMIPA Universitas Lampung

reservoir gas4,5, pemantauan amblesan
tanah7,11, pemantauan magma dan
prediksi letusan9.
Kemungkinan
penggunaan
metoda
geofisika biasanya terlebih dahulu diuji
dengan simulasi. Simulasi diperlukan
sebagai alat estimasi besar harga anomali,
karakter anomali dan sifat-sifat fisis
lainnya sebelum pengukuran di lapangan.
Pada tulisan ini akan dipaparkan simulasi
penggunaan metoda gayaberat untuk
memantau dinamika airtanah akibat
perubahan muka airtanah dan amblesan
permukaan tanah (land subsidence),
kemudian diterapkan untuk analisa
anomali time-lapse FVD di dataran
aluvial Semarang.
Metode Penelitian
Teknik
turunan-vertikal
gayaberat
dikembangkan dari besaran gradien
diferensial, dimana gradien ditentukan
dari suatu interval
data gayaberat
lapangan. Gambar 1 mengilustrasikan
konsep
finite-difference
untuk
menentukan gradien-gayaberat. Skema
struktur
untuk pengukuran gradienvertikal gayaberat dibuat dari dua buah
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kotak dengan ketinggian kotak masingmasing 1 meter, sehingga variasi finitedifference atau interval besaran dari
gradien vertikal dapat ditentukan.
Untuk pengukuran gayaberat dengan tiga
beda tinggi yaitu h(i-1), h(i), dan h(i+1),

maka Turunan Vertikal Pertama (first
vertival derivative, FVD) pengukuran
dapat dihitung dengan persamaan berikut:
∂g  g (i −1) − g (i ) 
miligal/m
=
∂z  h(i ) − hi −1 

Gambar 1. Tiga-tingkat struktur tower untuk menentukan interval gradien vertikal

Turunan Vertikal Pertama (FVD) hasil
pengukuran langsung ini berbeda dengan
gradien-vertikal gayaberat yang diturunkan dari gravitasi normal. Gradien vertikal gayaberat yang dihitung dari
persamaan gaya berat normal bumi
dengan bentuk ellipsoid sering disebut
dengan koreksi udara bebas.
g ϕ ,h = g ϕ +
∂g ϕ

∂g ϕ

2gϕ

∂h

(

h

)

1 + f + m − 2 f sin 2 ϕ
∂h
a
0
∂ϕ
= −0.308765 untuk ϕ = 7,5
∂h
=−

Simulasi yang dilakukan ini didasarkan
pada kenyataan bahwa perubahan
gayaberat merupakan manifestasi dari
perubahan rapat massa batuan yang ada
disekitarnya. Perubahan rapat massa
batuan dapat disebabkan oleh beberapa
hal,
yaitu
komposisi
elemen
pembentuknya, struktur dan pengikat
internalnya10. Elemen pembentuk batuan
yang relatif mudah berubah atau
berpindah adalah gas dan fluida.
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Sehingga perubahan rapat massa pada
suatu volume batuan dapat diuraikan
bilamana ada perubahan rapat massa
matriks batuan, perubahan volume atau
massa gas dan fluida atau dinamika
pergerakan massa gas dan fluida tersebut.
Pengambilan airtanah yang berlebihan
sehingga melampaui kemampuan aman
potensi akuifernya dapat menimbulkan
penurunan muka tanah (amblesan atau
subsidence). Turunnya muka airtanah ini
menyebabkan terjadinya kekosongan
pori-pori tanah. Tekanan hidrostatis di
bawah permukaan tanah berkurang
sebesar hilangnya airtanah tersebut,
sedangkan tegangan efektif bertambah.
Karena seluruh lapisan pada akuifer
ditekan akibat penambahan tegangan
efektif, maka kemudian menyebabkan
terjadinya pemampatan dan penurunan
pada lapisan akuifer tersebut.12 Hubungan
penambahan tegangan efektif dengan
pemampatan lapisan tanah akuifer inilah
yang menjadi dasar untuk menya-takan
hubungan antara penurunan muka tanah
(amblesan) dengan penurunan muka
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airtanah yang tidak terpulihkan akibat
pengambilan yang berlebihan.
Simulasi time-lapse FVD Akibat
Penurunan muka airtanah dan
Imbuhan airtanah
Simulasi dibuat dengan model bumi 3
lapis yang memanjang ke arah horizontal
sampai
tak-hingga.
Masing-masing
lapisan tersebut adalah lapisan zona
aerasi (zone of aeration) setebal 0 – 18 m,
lapisan zona saturasi (zone of saturation)
dari kedalaman 18 – 80 m, dan lapisan
impermeabel pada kedalaman 80 – 1000
m. Rapat massa rata-rata model lapisan
tersebut masing-masing adalah zona
aerasi sebesar 1.9 g/cc, zona saturasi 2,3
g/cc dan batuan impermeabel sebesar 2,6
g/cc. Perubahan rapat massa terjadi pada

lapisan yang mengandung akuifer air
tanah (zona saturasi) yang diambil
airtanahnya sebesar 0,3 g/cc dengan
asumsi porositas lapisan ini adalah 30%
dan rapat massa air 1 g/cc, dan perubahan
kedalaman airtanah antar waktu t1, t2, t3
dan t4 terjadi pada stasiun (4000 – 6000)
masing-masing 5 m.
Gambar 2 menunjukan respon gayaberat
akibat
penurunan
muka
airtanah,
sedangkan Gambar 3 menunjukan
anomali time-lapse FVD untuk setiap
periodenya.
Respon anomali time-lapse FVD akibat
imbuhan airtanah adalah kebalikan dari
proses penurunan muka airtanah, seperti
ditunjukan oleh Gambar 4.

T1
T2
T3
T4

Gambar 2. Respon Gaya berat akibat Penurunan muka airtanah

©2004 FMIPA Universitas Lampung

67

A. Zaenudin, Anomali Time-Lapse

Anomali Time-lapse FVD akibat penurunan Muka Airtanah
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Gambar 3. AnomaliTime-lapse FVD akibat Penurunan muka airtanah

Anomali Time-lapse FVD akibat Imbuhan Airtanah
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Gambar 4. Anomali Time-lapse FVD akibat Imbuhan airtanah

Simulasi time-lapse FVD Akibat
Amblesan Penurunan Tanah
Jika
dua
pembacaan
gayaberat
dibandingkan pada suatu statsiun pada t1
dan t2 , dimana pada t1 belum terjadi
amblesan dan t2 setelah terjadi amblesan
tanah sebesar ∆z, maka nilai gayaberat
pada t2 lebih besar karena perubahan
elevasi sebesar ∆z tersebut. Selama
amblesan tanah tidak terjadi kehilangan
material (massa) yang berpindah;
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amblesan tanah hanya efek kompresi
pada material dibawahnya. Oleh karena
itu, efek dari amblesan tanah pada
perubahan gayaberat (∆g ) didekati oleh6:
δg ' = −∆z.0.30876 miligal/m
Karena pengukuran pada t1 dan t2
dilakukan di permukaan tanah dimana
sebelum dan setelah terjadi amblesan
tanah, maka respon time-lapse FVD
akibat amblesan tanah ditunjukan adalah
nol (Gambar 5).
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Anomali Time-lapse FVD Akibat Amblesan Tanah
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Gambar 5. Anomali Time-lapse FVD Akibat Amblesan Tanah

Hasil dan Pembahasan
Hasil simulasi di atas dapat diringkas pada tabel di bawah ini :
Tabel 1. Ringkasan Hasil Simulasi
No
1.
2.
3.
4.
5.

Kejadian

Gayaberat

Penurunan
muka Lebih kecil
airtanah
Imbuhan Airtanah
Lebih besar
Amblesan
Lebih besar
Penurunan
muka Lebih kecil
airtanah + amblesan
Imbuhan airtanah + Lebih besar
amblesan

Hasil simulasi di atas memperlihatkan
bahwa pengurangan massa airtanah atau
perubahan kedalaman airtanah dibawah
permukaan
mengakibatkan
respon
gayaberat yang lebih kecil, FVD lebih
kecil dan time-lapse FVD negatif
(Gambar 3). Hal ini karena pengurangan
airtanah menyebabkan berkurangnya
rapat massa akuifer airtanah sebesar rapat
massa air (fluida) pengisi akuifer
dikalikan dengan porositas batuan akuifer
airtanah (φ.ρf). Sedangkan imbuhan
©2004 FMIPA Universitas Lampung

FVD
Lebih kecil
& positif
Lebih besar
& positif
Konstan
Lebih kecil
& positif
Lebih besar
+ positif

Time-lapse
FVD
Negatif
Positif
Nol
Negatif
Positif

airtanah memberikan respon time-lapse
FVD positif (Gambar 4), hal ini terkait
dengan imbuhan airtanah pada akuifer
tersebut yang menyebabkan bertambahnya rapat massa akuifer airtanah.
Amblesan permukaan tanah memberikan
respon gayaberat yang lebih besar,
sebesar perubahan elevasi (∆z) dikalikan
dengan koreksi udara bebas (0,308765
mgal/m). Tetapi karena pengukuran untuk
periode
setelah
terjadi
amblesan
dilakukan pada permukaan tanah yang
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juga pengalami perubahan elevasi, maka
gradien vertikalnya hanya disebabkan
oleh interval gradien yang diberikan,
sehingga FVD amblesan adalah konstan.
Hal ini akan memberikan time-lapse FVD
sama dengan nol (Gambar 5).
Demikian juga karena time-lapse FVD
akibat amblesan sama dengan nol maka
kejadian yang berlangsung secara
bersamaan antara penurunan muka
airtanah dengan amblesan atau imbuhan
airtanah
dengan
amblesan
akan
memberikan anomali time-lapse FVD
yang sama dengan penurunan muka
airtanah atau imbuhan airtanah saja. Hal
ini berarti pula bahwa amblesan dan
perubahan permukaan tanah lainya tidak
dapat ditunjukan oleh anomali time-lapse
FVD.
Sebagai studi kasus hasil simulasi ini
akan digunakan untuk menafsirkan
anomali gradien-vertikal gayaberat pada
dataran aluvial Semarang. Survey
gayaberat di Semarang telah dilakukan
sebanyak 2 kali yaitu pada bulan
September 2002 dan bulan Juni 2003.
Sebayak 40 titik pengamatan gayaberat
telah diukur dengan tiap titik diukur
respon gayaberatnya pada tiga ketinggian
yang berbeda. Peta anomali time-lapse
FVD untuk periode Juni 2003 –
September 2004 ditunjukan pada
Gambar 6.
Peta Anomali time-lapse FVD Periode
Juni 2003-September 2002, diperoleh
dengan mengurangi Anomali FVD Juni
2003 dengan Anomali FVD September
2002. Dari simulasi telah dibuktikan
bahwa pengurangan massa air (penurunan
muka air tanah) ditunjukan dengan harga
time-lapse FVD negatif besar, imbuhan
airtanah ditunjukan oleh anomali timelapse FVD positif besar, dan batas-batas
anomali ditunjukan oleh harga mendekati
nol.
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Peta Anomali time-lapse FVD periode
Juni
2003
–
September
2002
menampakan bahwa :
1. Anomali time-lapse FVD negatif
tinggi (-80 s/d –160 mikroGal/m),
menunjukan penurunan muka airtanah
yang besar. Keadaan ini terjadi di
kawasan pusat kota (Kec. Semarang
Tengah), pelabuhan Tanjung Mas,
dan kawasan Pandean LamperKedung Mundu.
2. Anomali
time-lapse FVD negatif
rendah (0 s/d - 80 mikrogal/m),
menunjukan penurunan muka air
sedang atau penurunan muka air
terjadi pada reservoir dalam. Terjadi
disekitar daerah Hotel Siranda dan
kawasan Simpang Lima, sebagian
kawasan Stasiun Poncol, Stasiun
Tawang. Selain itu kawasan sebelah
barat Kali Garang dan Banjir Kanal
Barat Mulia dari kawasan Bongsari,
Kali Banteng menerus ke utara yaitu
kawasan PRPP dan juga kawasan
industri Kaligawe.
3. Anomali time-lapse FVD positif,
menunjukan terjadi imbuhan airtanah.
Imbuhan airtanah dapat berasal dari
recharge area dari perbukitan
diatasnya, intrusi air laut dan imbuhan
dari sungai (influent stream).
4. Kawasan yang imbuhannya stabil
diperkirakan terjadi pada kawasan
Candi Atas, dimana airtanah disuplai
dari daerah perbukitan diatasnya,
karena kemiringannya cukup curam
sehingga terjadi imbuhan secara
stabil. Kawasan tersebut meliputi
sebagian besar kawasan Kec. Gajah
Mungkur dan Kec. Semarang Selatan.
Sedangkan zona positif untuk daerah
yang lebih utara (Semarang Bawah)
diperkirakan lebih banyak dikontrol
oleh imbuhan dari dua sungai besar,
yaitu di bagian barat oleh Kali
Garang, Banjir Kanal Barat, dan
disebelah timur oleh Banjir Kanal
Timur juga intrusi air laut.
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Anomali time-lapse FVD negatif ini
secara umum terkait langsung dengan
pola pengambilan airtanah di daerah
tersebut, misalnya untuk kebutuhan
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Gambar 6. Peta Anomali time-lapse FVD Periode Juni 2004-September 2002

Kesimpulan
Pengukuran gayaberat secara berulang
dapat digunakan untuk mengetahui
adanya dinamika air tanah di bawah
permukaan. Pengurangan air tanah akan
menurunkan nilai respon gayaberat dan
penambahan air tanah akan meningkatkan
respon gayaberat yang terukur.
Metode Turunan Vertikal Pertama
anomali gayaberat mikro-4D, merupakan
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salah satu teknik yang dapat digunakan
untuk mengetahui adanya dinamika air
tanah. Dari simulasi menunjukkan bahwa
adanya pengurangan air tanah atau
penurunan muka air tanah akan
memberikan respon time-lapse FVD
negatif, dan sebaliknya imbuhan atau
kenaikan muka air tanah
akan
memberikan respon
yang positif.
Sedangkan perubahan permukaan tanah
memberikan respon time-lapse FVD nol.
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Berdasarkan analisa Peta time-lapse FVD
Periode Juni 2003- September 2002
daerah Semarang dapat ditarik beberapa
hal yang menarik sehubungan dengan
dinamika air tanah, yaitu :
1. Daerah dengan penurunan muka air
tanah tinggi pengambilan air tanah
yang berlebihan meliputi daerah:
pusat kota (Kec. Semarang Tengah),
Pelabuhan Tanjung Mas dan kawasan
Pandean Lamper- Kedung Mundu.
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