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ABSTRAK 

 
 
Setiana, Metha. 2013. Metode Gradien Vertikal Gayaberat Antar Waktu untuk 
Pemantauan Dinamika Air Tanah di Kota Semarang. Skripsi, Jurusan Fisika 
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing Utama Dr. Supriyadi, M.Si. dan Pembimbing Pendamping Dr. 
Suharto Linuwih, M.Si. 
 
Kata kunci: anomali, gradien vertikal gayaberat, air tanah. 
 

Pemantauan dinamika air tanah perlu dilakukan untuk mengetahui daerah 
yang mengalami pengurangan air tanah dan imbuhan air tanah. Gradien vertikal 
gayaberat merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui 
adanya dinamika air tanah sehingga dari metode tersebut dapat diketahui anomali 
gayaberat antar waktu yang disebabkan oleh dinamika air tanah. 

Lokasi penelitian di Kota Semarang pada koordinat 110,3750-110,4460 BT 
dan 6,9390-7,0290 LS. Pengukuran gayaberat pada penelitian ini dilakukan 
sebanyak dua kali secara berulang yaitu pada saat musim penghujan (Mei 2012) 
dan musim kemarau (Oktober 2012) dengan Gravimeter Scintrex Autograv CG-5 
dan dengan metode looping. Pengukuran gayaberat dilakukan dengan meletakkan 
alat gravimeter di permukaan tanah dan kemudian diletakkan pada ketinggian 
sekitar 100 cm. Tahapan interpretasi untuk mengetahui kenampakan gejala 
geologi digunakan perangkat lunak Golden Surfer 10 dan untuk mendapatkan 
model sebaran densitas 3D dengan teknik inversi menggunakan perangkat lunak 
Grav3D. 

Dari simulasi diperoleh bahwa penurunan muka air tanah mempunyai 
respon gradien vertikal gayaberat yang negatif sebaliknya untuk kenaikan muka 
air tanah memberikan respon yang positif. Gradien nol menunjukkan tidak terjadi 
dinamika air tanah. Dari analisa gradien vertikal gayaberat antar waktu telihat 
adanya penurunan muka air tanah di bagian barat Kota Semarang di daerah 
Menoreh meluas hingga kearah Semarang Barat. Imbuhan air tanah terlihat 
mengalir dari bagian selatan yang merupakan recharge area meluas hingga ke 
utara dan timur Kota Semarang mengikuti pola aliran sungai banjir kanal barat 
dan timur. Imbuhan air tanah yang besar juga terlihat di bagian utara Kota 
Semarang yang merupakan daerah Pelabuhan, diduga adanya intrusi air tanah di 
daerah tersebut. Dari penelitian ini dapat menunjukkan bahwa metode gradien 
vertikal gayaberat antar waktu dapat digunakan untuk identifikasi dinamika air 
tanah yang berkaitan dengan penambahan dan pengurangan air tanah.
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kota Semarang yang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah telah 

tumbuh menjadi kota metropolitan, hal ini dibuktikan dengan berkembangnya 

Kota Semarang menjadi kota industri, perdagangan, pelabuhan, pendidikan, dan 

pariwisata. Seiring dengan hal tersebut akan terjadi pula peningkatan kebutuhan 

air bersih terutama yang berasal dari air tanah untuk berbagai keperluan. Adanya 

kegiatan eksploitasi sumber daya air tanah dalam rangka memenuhi kebutuhan air 

di daerah perkotaan dapat menimbulkan dampak negatif antara lain penurunan 

muka air tanah, intrusi air laut, dan amblesan tanah (Hendrayana, 2002).  

Pemantauan dinamika air tanah di Kota Semarang perlu dilakukan untuk 

mengetahui daerah yang mengalami pengurangan air tanah dan imbuhan air tanah. 

Mengingat wilayah Kota Semarang yang sangat luas, padat penduduk, banyak 

bangunan, jalan aspal, dan lainnya maka metode gayaberat sangat tepat dan efektif 

untuk diterapkan. Penerapan dengan metode geofisika lainnya seperti metode 

geolistrik dan metode seismik membutuhkan medan penelitian yang datar dan 

tidak beraspal karena untuk penelitian dengan metode geolistrik perlu 

menanamkan elektroda dan untuk penelitian dengan metode seismik perlu 

menanamkan geophone di permukaan tanah. Selain itu, penelitian dengan 

menggunakan metode geolistrik maupun seismik membutuhkan waktu yang 
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relatif lama untuk satu kali pengukuran. Penelitian dapat dilakukan disegala 

medan karena tidak perlu menanamkan elektroda pada tanah dengan 

menggunakan metode gayaberat, selain itu alat gravimeter yang portable sehingga 

mudah untuk membawanya dan hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit 

untuk satu kali pengukuran. 

Metode gayaberat yang prinsip dasarnya adalah mendeteksi perubahan rapat 

massa dan jarak dapat digunakan untuk mengamati perubahan rapat massa pada 

akuifer akibat perubahan kandungan air tanah (Dahrin et al, 2007). Metode 

gayaberat untuk tujuan pemantauan dikenal sebagai metode gayaberat antar 

waktu. Adanya  perubahan  atau perbedaan hasil gayaberat  observasi pada  

periode pertama dengan periode berikutnya disebut dengan anomali gayaberat 

(Supriyadi, 2008). Untuk mengetahui penyebab anomali gayaberat antar waktu 

yang disebabkan oleh dinamika air tanah dapat digunakan metode gradien vertikal 

(Sarkowi, 2008a). Gradien vertikal gayaberat merupakan selisih nilai gayaberat di 

suatu titik pada dua ketinggian yang berbeda dibagi dengan posisi gravimeter 

terhadap permukaan tanah. Diharapkan dalam penelitian ini dapat 

mengidentifikasikan anomali gayaberat yang disebabkan oleh dinamika air tanah 

di Kota Semarang. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini bagaimanakah 

pemantauan dinamika air tanah di Kota Semarang dengan menerapkan metode 

gradien vertikal gayaberat antar waktu. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan air tanah di Kota 

Semarang sehingga dapat diketahui daerah yang mengalami pengurangan air 

tanah dan imbuhan air tanah dengan menganalisis anomali gradien vertikal 

gayaberat antar waktu. 

 

1.4 Sistematika Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi disusun untuk memudahkan pemahaman 

tentang struktur dan isi skripsi. Penulisan skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian 

yaitu: bagian pendahuluan skripsi, bagian isi skripsi, dan bagian akhir skripsi. 

(1) Bagian awal skripsi berisi tentang lembar judul, persetujuan pembimbing, 

lembar pengesahan, lembar pernyataan, motto dan persembahan, kata 

pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan lampiran.  

(2) Bagian isi terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil 

dan pembahasan, dan penutup. 

(3) Bagian akhir skripsi terdiri atas daftar pustaka dan lampiran. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep Dasar Gayaberat 

Gayaberat berasal dari kata berbahasa inggris yaitu gravity. Metode 

gayaberat merupakan suatu metode eksplorasi geofisika berdasarkan anomali 

medan gayaberat bumi yang diakibatkan adanya variasi rapat massa batuan ke 

arah lateral maupun vertikal di bawah titik ukur. Gayaberat di permukaan bumi 

menunjukkan besarnya tarikan benda anomali di bawah permukaan dengan arah 

ke pusat bumi dan merupakan turunan dari gaya yang dihasilkan melalui hukum 

Newton. Metode gayaberat merupakan salah satu metode dalam geofisika 

didasarkan adanya kontras densitas dan jarak di bawah permukaan. Pada tahap 

awal perkembangan metode ini telah sukses untuk menentukan struktur jebakan 

minyak, struktur bawah permukaan di daerah pertambangan, lengkungan 

lithosfera dan lain-lain (Sarkowi, 2008a). 

Dasar teori dari metode gayaberat adalah hukum gravitasi Newton (Telford 

et al., 1990). Hukum gravitasi Newton mempostulatkan bahwa tiap benda 

mengadakan gaya tarik pada tiap benda lain yang sebanding dengan massa kedua 

benda itu dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak pisah mereka (Gambar 

2.1). 

         (2-1) 
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Hukum Newton tentang gerak menyatakan bahwa gaya adalah besarnya perkalian 

dari massa dan percepatannya. 

              (2-2) 

 

 

Gambar 2.1. Sketsa Gaya Tarik Dua Benda Berjarak R. 

Persamaan (2-1) dan (2-2) dikombinasikan sehingga didapatkan sebagai berikut: 

         (2-3) 

Keterangan: F = gaya (N) 

   G = konstanta gayaberat universal = 6.67 x 10-11 Nm2/kg2 

   M = massa benda M (kg) 

   m = massa benda m (kg) 

   R = jarak antar pusat massa benda (m) 

   g = percepatan (m/s2) 

Dari persamaan ini, terlihat bahwa besarnya gayaberat berbanding langsung 

dengan massa penyebabnya, sedangkan massa berbanding langsung dengan rapat 

massa ( ) dan volume benda (yang berhubungan dengan geometri benda). Dengan 

demikian, besarnya gayaberat yang terukur akan mencerminkan kedua besaran 

tersebut. 

 Apabila massa bumi adalah Me dan jari-jari bumi adalah Re dengan 

menganggap bumi homogen, berbentuk sferis dan tidak berotasi, maka medan 
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gayaberat dapat dinyatakan sebagai gradien dari suatu fungsi potensial skalar 

, dapat ditulis sebagai berikut: 

      (2-4) 

Dari persamaan (2-4) dapat diperoleh potensial gayaberat seperti berikut: 

   (2-5) 

Persamaan (2-4) menyatakan suatu usaha untuk menggerakkan sebuah massa dari 

suatu titik tak berhingga jauhnya dengan sembarang lintasan ke suatu titik 

berjarak R dari pusat massa M. 

 

2.2 Satuan Gayaberat 

Gayaberat yang dimaksud dalam metode ini identik dengan percepatan 

gravitasi (berdasar Persamaan 2-3). Satuan yang digunakan dalam system c.g.s 

adalah cm/det2. Untuk menghormati Galileo yang melakukan pengukuran 

percepatan akibat pengaruh gravitasi pertama kali di menara Pisa maka 1 cm/det2 

disebut dengan Gal (Supriyadi, 2009a). Besar gayaberat bumi secara umum 

berkisar 9.80 m/s2 atau 980.000 mGal. Dalam survei geofisika, metode gayaberat 

digunakan untuk mengukur perubahan secara akurat yang disebabkan oleh 

perubahan struktur dibawah tanah, sehingga dibutuhkan ketelitian alat sebesar 

0.01 mGal (Lowrie, 2007). 
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Pada survei gayaberat antar waktu satuan yang digunakan adalah mGal. 

Berikut adalah beberapa konversi satuan gayaberat (Hunt, 1995) : 

g  = 9.8 m/det2   1 mGal  = 10-3 Gal 

  = 980 cm/det2    

1 Gal = 1 cm/det2      

  = 10-2 m/det2 

 

2.3 Gayaberat Antar Waktu 

Metode gayaberat antar waktu merupakan pengembangan dari metode 

gayaberat dengan dimensi keempatnya adalah waktu. Pengukuran dari metode 

gayaberat antar waktu dilakukan secara berulang baik secara harian, mingguan, 

bulanan, maupun tahunan (Allis dan Hunt, 1986).  Persamaan anomali gayaberat 

didapat dengan menganggap bumi sebagai suatu massa 3 dimensi yang berbentuk 

sembarang dan terdistribusi secara kontinyu (Gambar. 2.2). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Potensial dan Kuat Medan Massa Tiga Demensi 

Dengan rapat massa sehingga potensial gayaberat di titik P(x,y,z) 

diberikan oleh: 

Z

x 

y 

P(x,y,z)
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   (2-6) 

Medan gayaberat akibat distribusi rapat massa diperoleh dengan 

mendeferensialkan persamaan (2-6) terhadap x, y, dan z sehingga didapatkan 

persamaan anomali gayaberat (2-7) (Kadir dkk, 1996 dalam Sarkowi, 2005) : 

 

Dimana  adalah anomali gayaberat yang diamati,  adalah kontras densitas, G 

konstanta gayaberat umum, (x,y,z) dan  masing-masing adalah sistem 

koordinat titik ukur dan sumber benda. Persamaan (2-7) secara eksplisit 

menunjukkan bahwa anomali gayaberat berbanding langsung dengan kontras 

densitas dari fungsi Green sebagai berikut, persamaan (2-8): 

 

Pada persamaan (2-9) terlihat bahwa bentuk, ukuran, dan jarak terhadap titik 

pengamatan dari benda anomali dinyatakan dalam K (fungsi Green). 

 (2-9) 

Dengan a,b,dan c masing-masing adalah panjang, lebar, dan tebal dari benda 

anomalinya. Jika fungsi Green tidak mengalami perubahan, maka anomali 

gayaberat yang diamati sepenuhnya bergantung pada perubahan atau kontras 

densitas  sebagai akibat adanya perubahan material yang mengisi volume pori 
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sumber anomali pada selang waktu ( . Persamaan anomali gayaberat antar 

waktu (time lapse) diperoleh dari persamaan: 

    (2-10) 

Persamaan (2-10) menunjukkan anomali gayaberat yang merupakan perubahan 

atau perbedaan nilai gayaberat terukur dalam suatu titik pada selang waktu 

pengukuran. 

Jika diasumsikan pada saat t1 semua volume pori terisi air, dan pada t2 

terjadi penurunan muka air tanah, maka perubahan rapat massanya dinyatakan 

dengan persamaan: 

   (2-11) 

Jika persamaan (2-9) disubsitusikan kedalam persamaan (2-11) akan diperoleh: 

        (2-12) 

Persamaan (2-12) menyatakan bahwa perubahan gayaberat yang terjadi karena 

kehilangan massa pengisi pori batuan atau penurunan muka air tanah untuk setiap 

titik ukur. Situasi serbaliknya dapat berlaku juga jika terjadi pengisian kembali 

pori batuan oleh air saat imbuhan air terjadi pada batuan dimana: 

        (2-13) 

 

2.4 Gradien Vertikal Gayaberat 

Teknik gradien gayaberat  dikembangkan dari besaran gradien diferensial, 

dimana gradien ditentukan dari suatu interval gayaberat lapangan. Untuk 

mengetahui hubungan antara gradien vertikal gayaberat dengan perubahan rapat 

massa dilakukan dengan menghitung gradien vertikal gayaberat dari benda 
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berbentuk bola. Respon vertikal gayaberat dari model benda berbentuk bola 

adalah (Telford et al., 1990) :
 
 

( ) 2
3223

4

zx

zaGg
+

= ρπ  (2-14) 

Gradien vertikal gayaberat dihitung dari turunan persamaan (2-14) terhadap z 

(Sarkowi, 2008b): 

( ) ( ) ⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

+
−

+
=

∂
∂

2
522

2

2
322

31
3
4

zx

z

zx
aG

z
g

ρπ  (2-15) 

dengan :  
G : gayaberat terukur  л : phi = 3,141592 

z
g
∂
∂  : gradien vertikal gayaberat  ρ : rapat massa 

G : konstanta gayaberat umum  a : jari-jari bola 

Z : kedalaman pusat bola  x : titik (ukur) 

Persamaan (2-15) menunjukkan apabila jari-jari dan kedalaman bola tetap, maka 

gradien vertikal gayaberat hanya dipengaruhi oleh rapat massa . Penurunan 

rapat massa menyebabkan penurunan gradien vertikal gayaberat dan sebaliknya.   

Gradien vertikal gayaberat antar waktu merupakan selisih nilai gradien 

vertikal periode sekarang dengan sebelumnya. Gradien vertikal gayaberat antar 

waktu negatif menunjukkan penurunan rapat massa, sedangkan gradien vertikal 

gayaberat antar waktu positif menunjukkan peningkatan rapat massa. Hal ini 

disebabkan karena gradien gayaberat dipengaruhi perubahan volume dibawah 

permukaan dimana persamaan densitas adalah massa benda dibagi dengan volume 
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ruang. Gradien vertikal gayaberat dipengaruhi oleh udara bebas (free air), yang 

persamaannya diberikan: 

     (2-16) 

Dengan h adalah beda ketinggian antara titik amat gayaberat dari sferoid 

referensi (dalam meter), sehingga pengangkatan gravimeter setinggi 100 meter 

akan memberikan perbedaan nilai gayaberat sebesar 0.3087 mGal dari nilai 

gayaberat tepat dipermukaan tanah. 

Respon gayaberat terhadap permukaan muka air tanah dapat menggunakan 

pendekatan koreksi Bouguer sederhana dengan memasukkan variabel porositas 

(Sarkowi, 2002): 

 

       (2-17) 

Keterangan: 

 : densitas fluida (gr/cc) 

 : porositas (%) 

h: penurunan atau kenaikan permukaan air tanah (meter) 

Dengan asumsi porositas batuan 30% maka respon anomali gayaberat sebesar 

0.3087 mGal dapat memberikan pengukuran gradien gayaberat sampai kedalaman 

24.5 meter. 

Gambar 2.3 mengilustrasikan konsep untuk  menentukan gradien vertikal 

gayaberat. Skema struktur tower untuk gradien gayaberat vertikal dibuat dari dua 

atau lebih ketinggian tower, sehingga variasi  interval besaran dari gradien 

vertikal dapat ditentukan. 



12 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk pengukuran gayaberat dengan tiga beda tinggi yaitu h(i), h(i+1), dan h(i+2), 

maka gradien vertikal gayaberat dapat dihitung dengan persamaan berikut: 

( ) ( ) ( )

( )
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∂ ==
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(2-18)

( ) ( ) ( )
⎟
⎠
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⎞

⎜
⎝
⎛

∂
∂

=
∂

Δ∂
z

tzyxg
z

tzyxg
z

tzyxg 12 ,,,,,,,,,  (2-19)

dengan : 
( )

z
zyxg

∂
∂ ,,  :  gradien vertikal gayaberat 

g(h=0) :  gayaberat terukur saat alat dipermukaan tanah 

g(h=2) : gayaberat terukur saat posisi alat beberapa meter diatas  

permukaan tanah 

h=0 :  ketinggian alat saat dipermukaan tanah 

h=1 :  ketinggian alat saat berada beberapa meter diatas permukaan 

tanah 

Gambar 2.3. Tiga Tingkat Struktur Tower untuk Menentukan Interval Gradien 
Vertikal (Supriyadi, 2009b). 
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( )
z

tzyxg
∂

Δ∂ ,,,  :  gradien vertikal gayaberat antar waktu 

( )
z

tzyxg
∂

∂ 1,,,  : gradien vertikal gayaberat pada pengukuran t =1 

( )
z

tzyxg
∂

∂ 2,,,  : gradien vertikal gayaberat pada pengukuran t = 2 

Perhitungan secara matematis dengan menggunakan rumusan (2-18) akan 

didapatkan nilai anomali gradien vertikal gayaberat yang bernilai negatif, karena 

anomali gayaberat dititik g3<g2<g1. Pemodelan ini memperlihatkan karakteristik 

respon  gayaberat (g), gradien vertikal gayaberat, dan gradien vertikal gayaberat 

antar waktu yang disebabkan oleh pengurangan air tanah  dan imbuhan air tanah 

(Supriyadi, 2008). Dengan demikian dapat disimpulkan pengukuran dengan 

menggunakan gradien vertikal gayaberat mikro antar waktu merupakan selisih 

nilai gayaberat di suatu titik pada dua ketinggian yang berbeda dibagi dengan 

posisi gravimeter terhadap permukaan tanah. Analisa dengan menggunakan 

metode gradien vertikal gayaberat hanya dapat menunjukan dinamika bawah 

permukaan, yaitu penambahan atau pengurangan air tanah di bawah permukaan 

(Supriyadi, 2012). Jadi karakteristik anomali analisa gradien vertikal gayaberat 

dan gradien vertikal gayaberat antar waktu ini dapat digunakan untuk 

mengidentifikasi dinamika air tanah (Gunawan, 2008). Semakin besar kandungan 

air tanah maka respon gaya berat yang teramati akan semakin besar dan 

sebaliknya semakin sedikit kandungan air tanah akan semakin kecil pula respon 

gayaberat yang terukur (Daharta et al., 2007). 
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2.5 Koreksi Data Gayaberat 

Koreksi data gayaberat perlu dilakukan sebelum hasil survei dapat 

diinterpretasikan secara geologi. Hal ini dikarenakan dalam penelitian metode 

gayaberat ditunjukkan perbedaan nilai gayaberat dari suatu tempat ke tempat 

lainnya. Adanya perbedaan pembacaan nilai gayaberat dalam suatu titik di 

permukaan bumi dipengaruhi beberapa faktor diantaranya variasi topografi, 

variasi ketinggian, pasang surut, goncangan pada pegas alat, lintang, dan variasi 

densitas bawah permukaan. Dalam metode gayaberat dikenal beberapa koreksi 

meliputi pasang surut bumi (tidal), apungan (tide), garis lintang (latitude), koreksi 

udara (free air), koreksi Bouger, topografi (terrain). 

Pada metode gayaberat mikro antar waktu terutama dalam penerapannya 

untuk pemantauan dinamika fluida, asumsi yang digunakan bahwa anomali 

gayaberat antar waktu hanya diakibatkan oleh perubahan densitas, geometri 

bawah permukaan, dan elevasi (Supriyadi, 2008), sehingga koreksi yang 

dilakukan pada gayaberat bacaan (g read) hanyalah koreksi kesalahan lingkup 

pengukuran (drift) dan koreksi pasang surut (tidal). Dari hasil koreksi tersebut 

dapat diperoleh gayaberat teramati (lokal). 

2.5.1 Koreksi Pasang Surut (tide Correction) 

Koreksi pasang surut bumi dimaksudkan untuk menghilangkan perbedaan 

pembacaan yang disebabkan oleh pengaruh jarak dari matahari dan bulan pada 

setiap saat. Pengaruh jarak matahari dan bulan ini akan berpengaruh terhadap 

pembacaan pada alat gravimeter karena hal ini berimbas pada bumi yang 
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mengalami pasang surut sehingga menyebabkan perubahan harga gravitasi 

pengukuran. Pengukuran koreksi pasang surut dilakukan setiap 1 menit. 

Perhitungan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan menggunakan 

perangkat lunak tide.exe atau dengan data yang diukur langsung dengan alat 

gravimeter yang diletakkan di base. Dalam penelitian ini menggunakan data yang 

terukur langsung dari alat gravimeter. Cara menghitung koreksi pasut (tide) yaitu 

dengan cara mengkalikan faktor x dari persamaan yang kita peroleh dari grafik 

tide dengan waktu (jam) pada saat data diambil (Gunawan, 2008). Kemudian 

perhitungan koreksi pasang surut ini selalu ditambahkan pada pembacaan  

gayaberat. 

gst = gs + t                     (2-19) 

dengan :  

gst : pembacaan gayaberat dalam satuan terkoreksi pasut. 

gs : pembacaan gayaberat dalam satuan gayaberat 

t   : koreksi pasut 

2.5.2 Koreksi Apungan 

Gravimeter pada prinsipnya terdiri sebuah massa yang digantungkan pada 

pegas. Adanya goncangan pada alat sewaktu dalam perjalanan memungkinkan 

bergesernya pembacaan titik nol pada alat tersebut. Koreksi apungan dilakukan 

dengan melakukan pembacaan ulang pada titik ikat dalam satu loop (Telford et 

al., 1990). Sehingga dapat diketahui harga penyimpangannya: 
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      (2-20) 

dengan: 

gakh : pembacaan gravimeter pada akhir looping 

g0 : pembacaan gravimeter pada awal looping 

takh : waktu pembacaan pada akhir looping 

t0 : waktu pembacaan pada awal looping 

tn : waktu pembacaan pada stasiun ke-n 

Koreksi apungan ini selalu dikurangkan terhadap pembacaan gravitymeter. 

Dgg ststd −=        (2-21) 

dimana : 

gstd : nilai anomali gayaberat terkoreksi pasang surut dan apungan 

gst : nilai anomali gayaberat terkoreksi pasang surut 

D : nilai anomali gayaberat terkoreksi drift 

 

2.6 Air Tanah 

Air tanah adalah air yang menempati rongga-rongga dalam lapisan geologi. 

Lapisan tanah yang terletak di bawah permukaan air tanah dinamakan daerah 

jenuh (saturated zona), sedangkan daerah tidak jenuh biasanya terletak di atas 

daerah jenuh sampai ke permukaan tanah (aerasi zona) dimana rongga-rongganya 

berisi air dan udara. 
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Air tanah yang ada dalam formasi geologi yang dapat dilalui oleh air disebut 

aquifer, yaitu formasi yang mempunyai struktur dimana dimungkinkan adanya 

gerakan air yang melaluinya dalam medan biasa. Formasi yang sama sekali tidak 

tembus air disebut lapisan kedap air. formasi tersebut mengandung air tetapi tidak 

dimungkinkan adanya gerakan air yang melaluinya seperti tanah liat. Akuifuq 

adalah formasi yang tidak mengandung atau mengalirkan air dan biasa disebut 

lapisan kebal air sedangkan akuitar adalah batuan yang mempunyai susunan yang 

sedemikian rupa sehingga dapat menyimpan air tetapi hanya dapat mengalirkan 

air dalam jumlah yang terbatas. Secara umum aquifer dapat dibedakan menjadi 

dua macam yaitu aquifer tertekan dan aquifer tidak tertekan, ilustrasinya dapat 

dilihat pada Gambar 2.4 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

S : Lapisan permeable    A :Lapisan impermeabel 

Ba : Batuan dasar (lapisan tidak permeabel) Zf : Aquifer air bebas 

C : Permukaan air terkekang   E : Permukaan tanah  

Zc : Aquifer air terkekang   α : Zona aerasi 

β   : Zona jenuh dengan air    f : Permukaan air bebas 

 
e 

 = = = = = = = = = = = = A = = = = = = = = = =  = = = = 

 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ Ba \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

  .   .  Zc     .            .    S        .        .           .        β   

α 

Gambar 2.4.  Corak Air Tanah (Kupang, 1996) 

f
Zf 
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2.7 Geologi dan Hidrologi Kota Semarang 

2.7.1 Geomorfologi 

Semarang bagian utara merupakan dataran aluvial pantai dengan penyebaran 

ke arah barat-timur dan mempunyai ketinggian antara 1 hingga 5 meter di atas 

permukaan laut (dpl). Pertumbuhan daerah pantai ini dikontrol oleh endapan 

Sungai Kali Garang yang hingga sekarang masih terus berlangsung. Kearah 

selatan morfologinya berubah menjadi perbukitan dengan puncak Gunung 

Ungaran (2050 m). Daerah perbukitan umumnya terdiri dari breksi lahar vulkanik 

dengan pola penyebaran utara-selatan sesuai dengan arah sumber erupsinya yaitu 

Gunung Ungaran. Berdasarkan keadaan relief, kemiringan lereng dan perbedaan 

ketinggiannya, satuan morfologi daerah penelitian dibagi menjadi satuan 

morfologi dataran rendah, perbukitan bergelombang dan morfologi perbukitan 

terjal. Secara umum sungai-sungai yang ada disekitarnya mengalir ke arah utara 

dan bermuara di Laut Jawa. Pola aliran sungainya menunjukan bentuk paralel dan 

secara global beberapa sungai mempunyai bentuk tulang daun (dendritic) 

(Marsudi, 2000). 

 

2.7.2 Struktur Geologi 

Struktur geologi yang cukup mencolok di wilayah Kota Semarang berupa 

kelurusan-kelurusan dan kontak batuan yang tegas yang merupakan pencerminan 

struktur sesar baik geser mendatar dan normal cukup berkembang di bagian 

tengah dan selatan kota. Jenis sesar yang ada secara umum terdiri dari sesar 
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normal, sesar geser dan sesar naik. Sesar normal relatif ke arah barat - timur 

sebagian agak cembung ke arah utara, sesar geser berarah utara selatan hingga 

barat laut-tenggara, sedangkan sesar normal relatif berarah barat - timur. Sesar-

sesar tersebut umumnya terjadi pada batuan Formasi Kerek, Formasi Kalibeng 

dan Formasi Damar yang berumur kuarter dan tersier. 

Sistem struktur geologi daerah perbukitan cukup kompleks yaitu terdiri dari 

struktur lipatan dan struktur sesar, terbentuk akibat tektonik yang terjadi pada 

jaman Tersier-Kuarter. Tektonik ini menyebabkan pensesaran dan perlipatan 

sedimen yang berumur Plestosin Akhir-Plistosen Tengah. Kecendrungan sumbu 

lipatan dan bidang sesar berarah timur-barat, barat laut-tenggara, timur laut-barat 

daya. Sayap antiklin curam di bagian utara dan sinklin curam di bagian selatan. 

Struktur geologi berpengaruh terhadap pola aliran air tanah terutama pada 

sistem akifer perbukitan. Beberapa struktur lipatan dan sesar berlaku sebagai 

tanggul atau pembendung aliran air tanah. Akibatnya di beberapa jalur patahan 

aliran air tanah berbelok arahnya dan muncul ke permukaan sebagai mata air. 

Struktur geologi daerah Semarang dapat dilihat pada Gambar 2.
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Gambar 2.5. Struktur Geologi Daerah Semarang dan Sekitarnya (Marsudi, 2000) 

20 



21 
 

 
 

 

2.7.3 Hidrologi 

Kondisi hidrologi potensi air di Kota Semarang bersumber pada sungai – 

sungai yang mengalir di Kota Semarang antara lain Kali Garang, Kali Pengkol, 

Kali Kreo, Kali Banjir kanal Timur, Kali Babon, Kali Sringin, Kali Kripik, Kali 

Dungadem dan lain sebagainya.  

Kali Garang yang bermata air di Gunung Ungaran, alur sungainya 

memanjang ke arah Utara hingga mencapai Pegandan tepatnya di Tugu Soeharto, 

bertemu dengan aliran Kali Kreo dan Kali Kripik. Kali Garang sebagai sungai 

utama pembentuk kota bawah yang mengalir membelah lembah-lembah Gunung 

Ungaran mengikuti alur yang berbelok-belok dengan aliran yang cukup deras. 

Setelah diadakan pengukuran, Kali Garang mempunyai debit 53,0 % dari debit 

total dan kali Kreo 34,7 %, selanjutnya Kali Kripik 12,3 %. Karena Kali Garang 

memberikan airnya yang cukup dominan bagi Kota Semarang, maka langkah-

langkah untuk menjaga kelestariannya juga terus dilakukan. 

Air tanah bebas ini merupakan air tanah yang terdapat pada lapisan 

pembawa air ( akuifer ) dan tidak tertutup oleh lapisan kedap air. Permukaan air 

tanah bebas ini sangat dipengaruhi oleh musim dan keadaan lingkungan 

sekitarnya. Penduduk Kota Semarang yang berada di dataran rendah, banyak 

memanfaatkan air tanah ini dengan membuat sumur-sumur gali (dangkal) dengan 

kedalaman rata-rata 3 - 18 m. Sedangkan untuk peduduk di dataran tinggi hanya 

dapat memanfaatkan sumur gali pada musim penghujan dengan kedalaman 

berkisar antara 20 - 40 m.  
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Air tanah tertekan adalah air yang terkandung di dalam suatu lapisan 

pembawa air yang berada diantara 2 lapisan batuan kedap air sehingga hampir 

tetap debitnya disamping kualitasnya juga memenuhi syarat sebagai air bersih. 

Debit air ini sedikit sekali dipengaruhi oleh musim dan keadaan di sekelilingnya.  

Untuk daerah Semarang bawah, lapisan aquifer di dapat dari endapan 

aluvial dan delta Sungai Garang. Kedalaman lapisan aquifer ini berkisar antara 50 

- 90 meter, terletak di ujung Timur laut Kota dan pada mulut Sungai Garang lama 

yang terletak dipertemuan antara lembah Sungai Garang dengan dataran pantai. 

Kelompok akuifer delta Garang ini disebut pula kelompok akuifer utama karena 

merupakan sumber air tanah yang potensial dan bersifat tawar. Untuk daerah 

Semarang yang berbatasan dengan kaki perbukitan air tanah artois ini terletak 

pada endapan pasir dan konglomerat Formasi Damar yang mulai diketemukan 

pada kedalaman antara 50 – 90 m. Pada daerah perbukitan kondisi artois masih 

mungkin ditemukan, karena adanya Formasi Damar yang permeable dan sering 

mengandung sisipan-sisipan batuan lanau atau batu lempung. 

 

2.7.4 Sistem Aliran Air Tanah Regional 

Sistem umum aliran air tanah mengalir dari daerah perbukitan ke daerah 

dataran yaitu dari arah selatan ke utara dan kondisi aliran alami di daerah 

penelitian adalah sebagai berikut (Marsudi, 2000): 

(1) Aliran air tanah di dataran aluvial 

Air tanah mengalir melalui media berpori dari daerah bertekanan tinggi ke 

daerah bertekanan rendah. Dataran aluvial Semarang mempunyai 
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ketinggian elevasi antara 0 sampai 25 m, secara umum miring ke arah 

utara menuju ke pantai. Batuan yang mendasari adalah Formasi Damar 

terdiri dari batupasir vulkanik, konglomerat breksi vulkanik, sebagai 

pembawa air dengan kemiringan ke arah utara – timur laut. Secara 

regional air tanah di dataran aluvial mengalir dari arah selatan – barat daya 

ke arah utara – timur laut melalui lapisan kerikil, pasir I dan pasir II. Pola 

penyebaran lapisan kerikil dan pasir tersebut makin dalam ke arah utara, 

dengan kemiringan antara 10 hingga 1,50 ke arah utara. Ketinggian muka 

air tanah cenderung menurun ke arah utara, dengan pusat kerucut 

penurunan mulai dari pelabuhan Tangjung Mas ke arah lingkungan 

industri Kaligawe. 

(2) Aliran Air Tanah di Daerah Perbukitan 

Aliran air tanah daerah perbukitan yang terletak di bagian selatan daerah 

semarang mengalir dari arah selatan di bagian barat – tengah dan ke arah 

timur laut di daerah sebelah timur. Aliran air tanah yang melalui batupasir 

vulkanik, batupasir konglomerat dan breksi vulkanik ini, tidak berlanjut ke 

arah utara. Air tanah tertahan dan dibelokkan alirannya karena lapisan 

batuan ini terlipat dan tersesarkan di beberapa tempat. Patahan dan lipatan 

dimulai dari patahan Gunung pati – Mijen di kaki perbukitan Ungaran 

sebelah utara ke arah barat – timur. Akibat struktur patahan tersebut 

menyebabkan air muncul ke permukaan tanah sebagai mata air (Mudal, 

Cawang, Ancar, Besar, Kalidoh, Sicepit dan Abimanyu). Dengan adanya 

sesar naik Gebangsewu dan sesar turun Kalilangse, mata air tanah dari 
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arah selatan terhambat alirannya karena bidang sesarnya berarah barat – 

timur. Bidang patahannya berlaku sebagai sekat alami sehingga aliran air 

tanah berbelok dan sebagian muncul ke permukaan sebagai mata air. 

Sayap sinklin asimetri curam di bagian selatan sehingga menahan sebagian 

air tanah yang mengalir dari arah selatan ke utara, lipatan ini juga 

terpotong oleh sesar turun Kalilangse. Aliran air tanah terpotong oleh 

bidang sesar dan air ke luar sebagai mata air. Seperti mata air candi dan 

Kalialang yang dipakai sebagai pasokan air ke Kota Semarang. Secara 

regional aliran air tanah dapat dilihat pada Gambar 2.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.5 Konservasi Air Tanah Kota Semarang 

Permasalahan air tanah di Kota Semarang timbul sebagai akibat dari 

pengambilan air tanah yang berlebih melampaui batas imbuhannya sehingga 

Gambar 2.6. Arah Aliran Air Tanah Regional Semarang dan sekitarnya (Marsudi,2000) 
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menyebabkan penurunan muka air tanah. Akibat adanya penurunan muka air 

tanah akan menyebabkan masuknya air laut pada air tanah dan mengakibatkan air 

tanah menjadi payau/asin, dan juga dapat mengakibatkan amblesan tanah 

(Jambrik, 2006).  

Adanya penetapan zona konservasi air tanah bertujuan untuk membagi 

daerah Semarang menjadi beberapa zona pengendalian. Dimana zona konservasi 

air tanah ditetapkan berdasarkan kriteria kemampuan penyediaan dan kemampuan 

daya dukung lingkungan sumber daya air tanah di suatu daerah. Parameter yang 

digunakan meliputi: 

(1) Jumlah atau volume air tanah yang dapat dikeluarkan dengan aman 

(2) Maksimum penurunan muka air tanah yang diijinkan (kedalaman dan 

kecepatan maksimum penurunan muka air tanah 

(3) Maksimum penurunan kualitas air tanah 

(4) Dampak negatif terhadap lingkungan yang ditunjukkan oleh kenampakan 

antara lain: perubahan struktur tanah (batuan), amblesan tanah, migrasi air 

tanah pada unit lapisan pembawa air lain, dan migrasi sumber pencemaran. 

Berdasarkan kriteria tersebut, maka Dinas Pertambangan dan Energi 

Provinsi Jawa Tengah (2006) membagi daerah Semarang menjadi enam zona 

pengendalian pengambilan air tanah, yaitu: 

(1) Zona Kritis 

Zona ini berada pada daerah dataran pantai yang ditutupi endapan alluvium 

dan dibatasi oleh kontur pisometrik 20 m bml, serta merupakan daerah amblesan 

tanah dengan kecepatan penurunan tanah relatif tinggi serta daerah banjir. 
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Penyebaran daerah pada zona ini meliputi daerah Tanah Mas, Kampung Peres, 

Tawang, Bandarharjo, Pelabuhan Tanjungmas, Pengapon, Kaligawe, Terboyo, 

dan Genuk. Kedudukan muka air tanah berkisar antara 20-30 m bmt dan akifer 

pada kedalaman 30-150 m dalam keadaan kritis. 

(2) Zona Rawan 

Zona ini meliputi daerah dataran pantai yang ditutupi oleh endapan alluvium 

dan dibatasi oleh garis kontur pisomerik 10-20 m bml. Daerah ini merupakan zona 

penyangga bagi daerah kritis. Zona ini meliputi sepanjang daerah pantai, 

memanjang dari barat ke timur, mulai dari Mojorejo, Kaliwungu, melalui daerah 

Ngebruk, Jrakah, Mangunharjo, Tambakharjo, Puri Anjasmoro PRPP, Poncol, 

Johar, Rejosari, Gayamsari, Kabluk, Pedurungan, Sayung, Karangtengah, Demak. 

(3) Zona Aman 1 

Zona ini menempati daerah dataran pantai yang ditutupi oleh endapan 

alluvium dan kaki perbukitan yang ditutupi oleh batuan volkanik tua formasi 

damar. Memanjang dari barat ke timur meliputi daerah Brangsong Kaliwungu, 

Mangkang, Randugarut, Krapyak, Kalibanteng, Karangayu, Bulu, Simongan, 

Randusari, Mugas, Simpang Lima, Gergaji, Bangkong, Peterongan, dan 

Kedungmundu hingga ke Karangawen, Tegowanu, Gubug, Guntur, Wonosalam, 

Kota Demak, dan Bonang. Kedudukan muka air tanah (pisometrik) kurang dari 10 

m bml. 

(4) Zona Aman 2  

Zona ini menempati daerah perbukitan yang ditutupi oleh batuan volkanik 

tua Formasi Damar dan endapan breksi volkanik Gunung Ungaran Purba, 
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memanjang dari barat hingga ke tengah yang meliputi seluruh perbukitan di 

daerah Ngaliyan, Manyaran, Bendan, Gajahmungkur, Candi bagian tengah, 

Jatingaleh, Jangli, Gombel, Ngesrep, Srondol, Tembalang, Banyumanik, 

Pudakpayung, Kota Ungaran, Babadan, Karangjati, dan Klepu. Kedudukan muka 

air tanah tertekan berada antara 15,25 – 51,42 m bmt. Akifer produktif berada 

pada kedalaman lebih dari 60 m bmt, di daerah lembah kedalaman akifer mulai 36 

m bmt. 

(5) Zona Aman 3 

Zona ini menempati kaki Gunung Ungaran yang ditutupi oleh batuan 

volkanik tua dan volkanik muda yang merupakan hasil kegiatan Gunung Ungaran 

berupa lava andesit dan basalt, lahar, dan breksi. Zona ini meliputi daerah 

Ungaran, Gunungpati, hingga ke Boja. Zona ini berfungsi sebagai kawasan 

resapan. Zona ini aman untuk pengambilan air tanah dan digunakan untuk sumber 

baku penyediaan air bersih di perkotaan. Kedudukan muka air tanah tertekan 

berkisar antara +0.5 meter hingga -26.73 meter bmt. Akifer produktif dijumpai 

pada kedalaman 20-180 m bmt. 

(6) Zona Aman 4 

Zona ini terletak di bagian tengah dan tenggara, menempati daerah 

perbukitan batuan sedimen tersier, berupa batu lempung, napal, batu pasir, 

konglomerat, breksi, dan batu gamping. Daerahnya meliputi Jatibarang, Sekaran, 

Sukorejo, Tinjomoyo, Mangunharjo, Meteseh, dan hulu Kali Pengkol, Kali Lana, 

dan Kali Tuntang. Produktivitas akifer di zona ini rendah dengan kedudukan 

muka air tanah tertekan lebih dari 25 meter bmt. Di beberapa sumur bor pada zona 
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ini dijumpai air tanah payau/asin. Air tanah digunakan untuk keperluan rumah 

tangga dapat digunakan sebagai kawasan resapan. Sedangkan di beberapa tempat 

yang memungkinkan dapat digunakan sebagai tempat pembuangan sampah 

domestik. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Pengukuran gayaberat pada penelitian ini dilakukan sebanyak dua kali 

secara berulang yaitu pada saat musim penghujan (Bulan Mei 2012) dan musim 

kemarau (Bulan Oktober 2012). Untuk memberikan nilai pengukuran yang teliti 

maka setiap titik pengukuran harus dilakukan dengan baik dan dalam waktu yang 

relatif lama (10 menit) (Sarkowi dkk., 2005). Alat ukur yang digunakan adalah 

Gravimeter Scintrex Autograv CG-5 dengan ketelitian 1 µGal (Gambar 3.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengukuran pada titik-titik survei dilakukan dengan metode looping dengan pola 

A-B-C-D-A dengan A adalah titik base (Gambar 3.2).  

 

 

Gambar 3.1. Scintrex Autograv CG-5 
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Gambar 3.2. Sketsa Pengambilan Data Gayaberat dengan Metode  Looping 
 
 

Titik base gayaberat yang dipakai adalah titik yang berdasarkan informasi 

geologi tidak mengalami subsidence, bebas dari gangguan, dan jauh dari lokasi 

penelitian. Diharapkan dengan menggunakan metode looping dapat 

menghilangkan kesalahan yang disebabkan oleh pergeseran pembacaan 

gravimeter. Setelah tahap pengambilan data dilakukan dilanjutkan tahap 

pemrosesan data dan interpretasi data yang telah diproses. 

Wilayah kerja survei gayaberat adalah kawasan Semarang dan sekitarnya 

dengan titik pengukuran anomali gayaberat antar waktu sebanyak 121 titik 

(Gambar 3.3). Lokasi penelitian secara geografis terletak pada koordinat 

110,3750-110,4660 BT dan 6,9390-7,0290 LS. 
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  Gambar 3.3. Lokasi Titik Pengukuran Gayaberat 

 

3.2 Alat dan Bahan 

Peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam survey gayaberat terdiri atas: 

(1) Gravimeter Scintrex Autograv CG-5  : 1 unit 

(2) Tripot      : 1 unit 

(3) Global Positioning System (GPS), Garmin : 1 unit 

(4) Peta Kota Semarang    : 1 lembar 

Keterangan: 

 

Jalan Kereta 
Api 

Jalan Raya 

 

Laut 

 

Sungai 

Titik 
Pengukuran 
Gayaberat 

Skala 1: 100.000
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(5) Kamera Digital     : 1 unit 

(6) Buku Lapangan     : seperlunya 

(7) Alat Tulis      : seperlunya 

 

3.3 Pengambilan Data Lapangan 

(1) Menentukan posisi titik referensi pengukuran gayaberat sebagai base. 

Berdasarkan lokasi titik pengukuran gayaberat, maka titik referensi 

yang digunakan adalah yang terletak di Taman Gajah Mungkur (Base 

A.Yani). Titik ini digunakan untuk mengawali dan mengakhiri masing-

masing loop yang terdiri dari beberapa titik pengukuran. 

(2) Menentukan posisi titik ukur penelitian dengan menggunakan Global 

Positioning System (GPS) (Gambar 3.4). Pemilihan lokasi titik ukur 

harus jelas dan mudah dikenal sehingga bila dilakukan pengukuran 

ulang akan mudah untuk mendapatkannya, selain itu lokasi titik ukur 

harus stabil, bebas dari gangguan seperti getaran mesin, kendaraan, dan 

lain-lain. 

 

 Gambar 3.4. GPS (Global Positioning System) 
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(3) Mengukur gayaberat pada lokasi yang telah ditentukan seperti pada 

Gambar 3.3. Pada setiap pengukuran dilakukan dua kali pengukuran, 

yaitu pertama gravimeter diletakkan di permukaan tanah dan kedua 

diletakkan pada ketinggian sekitar 100 cm seperti pada Gambar 3.5. 

  

 

 

  

 
Gambar 3.5. Cara Pengukuran Gayaberat dengan Metode Gradien Vertikal 

 

 
3.4 Pengolahan Data 

Setelah pengambilan data di lapangan kemudian dilanjutkan pengolahan 

data gayaberat. Pengolahan data awal yang dilakukan adalah melakukan koreksi 

awal data gayaberat yang terdiri dari 2 macam, yaitu koreksi pasang surut (tide 

correction) untuk mereduksi pengaruh pasang surut, dan koreksi drift (drift 

correction) untuk mereduksi pengaruh kelelahan alat selama dipakai untuk 

mengukur dalam satu loop. Selanjutnya dilakukan perhitungan untuk memperoleh 

gayaberat observasi yang telah diikat dengan titik referensi (base). Pengolahan 

data tersebut menggunakan komputer dengan perangkat lunak Microsoft Excel 

2010. Proses selanjutnya adalah proses lanjutan untuk mengetahui kenampakan 

gejala geologi pada daerah penyelidikan dengan menggunakan perangkat lunak 

Golden Surfer 10. Untuk mendapatkan model sebaran densitas 3D, perkiraan 

kontras densitas dilakukan dengan teknik inversi menggunakan perangkat lunak 

Gravimeter pada kedudukan ±100 cm 

Gravimeter dipermukaan tanah 
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Grav3D. Untuk mendukung interpretasi data juga diberikan data kontrol meliputi 

data curah hujan Kota Semarang pada Bulan Mei 2012 dan Oktober 2012 serta 

data pengukuran sumur pantau Bulan Agustus 2012 dan Bulan Januari 2013. 

 

3.4.1 Koreksi Pasang Surut (Tide Correction) 

Koreksi pasang surut dilakukan setiap 1 menit. Nilai tide diperoleh dari data 

yang terukur langsung dengan alat gravimeter yang diletakkan di base. Gambar 

3.6. menunjukkan perbedaan pembacaan tide pada periode Mei dan Oktober. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6. Grafik Tide Pada Pengukuran Periode Mei dan Oktober 2012 
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Faktor x dari persamaan yang diperoleh dari grafik dikalikan dengan waktu 

pada saat data diambil, kemudian nilai tersebut ditambahkan pada pembacaan 

gayaberat terukur sehingga diperoleh nilai pasang surut terkoreksi. 

 

3.4.2 Koreksi Apungan (Drift Correction) 

Setelah didapatkan nilai gayaberat terkoreksi pasang surut kemudian 

dilanjutkan perhitungan untuk mendapatkan nilai gayaberat terkoreksi apungan, 

yaitu dengan mengurangkan nilai gayaberat terkoreksi pasang surut dengan nilai 

koreksi apungan yang didapatkan dari persamaan: 

 

Contoh pengolahan data gayaberat ditunjukkan pada tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Contoh Pengolahan Data Gayaberat Sampai Diperoleh Nilai gobs 

No Stasiun UTM X UTM Y 

Grav 

Read 

(mGal) 

Tide 

(mGal) 

Drift 

(mGal) 

GravObs 

(mGal) 

1 BaseKop A yani 16 434696 9225692 2725.163 0.017 0.000 978098.538 

        2725.162 0.017 0.000   

        2725.162 0.018 0.000   

        2725.166 0.019 0.000   

2 UnWahas 432317 9224922 2740.413 0.048 0.001 978113.823 

        2740.415 0.049 0.001   

        2740.41 0.05 0.001   

        2740.415 0.05 0.001   

3 Menoreh Utara 432561 9225483 2741.507 0.072 0.001 978114.943 

        2741.507 0.073 0.001   

        2741.507 0.076 0.001   
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Untuk nilai gradien vertikal gayaberat di setiap titik ukur, dihitung dengan menghitung selisih 

gayaberat  lokal di permukaan tanah dengan gayaberat lokal pada saat alat diangkat beberapa 

meter dari permukaan tanah kemudian dibagi dengan perbedaan ketinggian alat. 

 

3.4.3 Peta Gayaberat Observasi  

Untuk menunjukkan kualitas data, ditampilkan pula peta gayaberat 

observasi hasil perhitungan setelah dilakukan koreksi pasang surut dan koreksi 

apungan serta peta topografi daerah penelitian untuk menunjukkan korelasi antara 

nilai gayaberat dengan topografinya. Gayaberat obesrvasi relatif rendah yaitu 

mencapai 978099 mGal dibagian selatan, sedangkan bagian tengah dan utara 

relatif tinggi yaitu mencapai 978119 mGal. Dari perbandingan dua peta tersebut, 

daerah selatan memiliki gayaberat observasi relatif rendah berada di sekitar 

topografi yang relatif tinggi yaitu sekitar 100 meter, dan sebaliknya untuk daerah 

penelitian bagian tengah dan utara. Gambar 3.7 menunjukkan gayaberat observasi 

daerah penelitian pada pengukuran Mei 2012 dan Oktober 2012. Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai gayaberat berbanding terbalik dengan topografinya 

(gambar 3.8). Semakin tinggi topografinya maka semakin rendah nilai gayaberat 

yang teramati, begitu pula sebaliknya.  
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Gambar 3.7. Peta Gayaberat Observasi Mei 2012 dan Oktober 2012 

Gayaberat Observasi Mei 2012

Gayaberat Observasi Oktober 2012
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3.4.4 Pengukuran Kedalaman Muka Air Sumur Pantau 

Pengkuran kedalaman muka air tanah pada sumur pantau dilakukan pada Bulan Agustus 

2012 dan Januari 2013, tujuannya untuk mengetahui perubahan muka air tanah di daerah sekitar 

lokasi penelitian.  Pengukuran  kedalaman  muka  air tanah pada sumur pantau dengan 

menggunakan  alat water level indicator,  seperti  pada Gambar  3.9.  

 

 

 

 

Gambar 3.8. Peta Topografi Lokasi Penelitian Gayaberat 
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Gambar 3.9. Alat untuk Mengukur Kedalaman Muka Air Sumur Pantau 

Sumur pantau yang diamati adalah sumur pantau yang dikelola oleh Dinas Pertambangan 

dan Energi Propinsi Jawa Tengah yaitu: Pelataran PRPP, STM Perkapalan, Wot Gandul, 

Pelabuhan Tanjung Mas, Universitas Sultang Agung (UNISULA), Lingkungan Indusri Kaligawe 

(LIK), dan halaman kantor kecamatan Pedurungan. Tabel 3.2 menunjukkan data hasil pengukuran 

sumur pantau yang telah dilakukan. 

Tabel 3.2. Data Hasil Pengukuran Sumur Pantau 

No Lokasi UTM X UTM Y Kedalaman Sumur (meter) 
Agustus 2012 Januari 2013 

1 STM Perkapalan 433923 9229898 26,70 24,93 
2 Pelabuhan Tanjung Emas 437124 9230859 7,2 6,4 
3 UNISULA 440319 9231095 8,85 9,3 
4 Kec. Pedurungan 440925 9227064 29,2 26,6 
5 Wot Gandul 436426 9228484 12 10,2 
6 PRPP 432637 9230381 Rusak Rusak 

 

3.4.5 Data Curah Hujan Kota Semarang 

Data informasi curah hujan di daerah kota Semarang digunakan untuk 

membantu dalam interpretasi data penelitian. Data tersebut didapatkan dari stasiun 

Klimatologi BMKG Kota Semarang. Gambar 3.10. menunjukkan data curah hujan 

daerah di Semarang pada bulan Mei 2012 dan Oktober 2012. 
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Dari data curah hujan tersebut terlihat didaerah Gunung pati memiliki curah 

hujan tertinggi pada bulan Mei 2012 dan Oktober 2012 yaitu sekitar 200 mm. 

Daerah Semarang bagian utara yang memiliki curah hujan cenderung lebih tinggi 

terlihat pada daerah Pelabuhan Tanjung Mas yaitu sekitar 150 mm. Curah hujan 

yang tinggi dapat mengakibatkan adanya penambahan massa pada lapisan akuifer 

air tanah. Data curah hujan Kota Semarang dapat dilihat pada lampiran 2. 

 

3.4.6 Permodelan  

Dalam penelitian ini digunakan dua macam permodelan, yaitu permodelan 

kedepan (forward modeling) dan juga permodelan inversi (inverse modeling). 

Permodelan kedepan tujuannya untuk mengetahui nilai gayaberat akibat 

perbedaan kontras densitas dibawah permukaan. Permodelan ini dibuat sebelum 

dilakukannya penelitian, tujuannya untuk memprediksi jenis dan besar anomali 

yang akan muncul dari data lapangan, sehingga dapat direncanakan strategi 

pengambilan data yang teliti dan efisien, dalam hal ini digunakan perangkat lunak 

Gambar 3.10. Data Curah Hujan Kota Semarang Bulan Mei 2012 dan Oktober 2012 
             (Sumber: BMKG Stasiun Klimatologi Semarang) 
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Grav2D. Sedangkan permodelan inversi tujuannya untuk mengetahui nilai sebaran 

kontras densitas akibat perbedaan nilai gayaberat yang terukur, permodelan ini 

dibuat setelah dilakukan penelitian karena pada saat penelitian yang terukur 

adalah nilai anomali gayaberat (Ruotoistenmaki, 1996). Permodelan inversi ini 

penting untuk mendukung proses interpretasi, dalam hal ini digunakan perangkat 

lunak Grav3D. 

Langkah awal dalam membuat model inversi yaitu memasukkan (Input) 

data anomali yang terdiri dari koordinat data (UTM X dan UTM Y), topografi, 

nilai anomali gradien, serta eror (Chasseriau, 2003). Eror dalam permodelan 

diambil berdasarkan harga standar deviasi data anomali gradien gayaberat antar 

waktu. File masukkan ini disimpan dalam ekstensi *.grv. 

Kemudian membuat mesh atau sel, untuk keperluan ini dapat dilakukan 

dengan perangkat lunak MeshTool3d2.exe. Untuk daerah penelitian dimodelkan 

dalam 160.000 sel (50 x 50 x 60), dimana tiap sel akan memiliki kontras densitas 

yang sama. Koordinat UTM X mulai dari 432000 sampai 441000, dan koordinat 

UTM Y mulai dari 9225000 sampai 9231000. Kedalaman maksimum yang 

dimodelkan adalah 120 m. File masukkan ini disimpan dalam ekstensi *.mesh. 

Bentuk sel daerah penelitian dapat dilihat pada gambar 3.11. 
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Input topografi menunjukkan elevasi daerah tersebut berdasar referensi 

tertentu. Terdiri dari data koordinat (UTM X dan UTM Y) serta ketinggian titik 

tersebut. File ini disimpan dalam ekstensi *.dat. Setelah itu memasukkan data-data 

tersebut dengan menggunakan perangkat Grav3D-gui.exe. 

Model yang dihasilkan dalam inversi sangat tipis ketebalannya jika 

dibandingkan dengan jarak UTM X dan UTM Y, maka untuk memperlihatkan 

adanya perubahan kontras massa jenis fluida yang seragam skalanya dan bersifat 

lebih informatif digunakan perangkat lunak Surfer 10. 

Secara umum, diagram alir yang dilakukan dalam pengolahan data 

ditunjukkan pada gambar 3.12. 

 

 

 

Gambar 3.11. Ukuran Sel untuk Memodelkan Daerah Penelitian 
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Data Pengukuran Gayaberat Oktober 2012 

Koreksi Tidal dan Apungan (Drift) Koreksi Tidal dan Apungan (Drift) 

Nilai Gradien Gayaberat  Nilai Gradien Gayaberat

gradien = gradien ke n – gradien 1 

Peta Anomali Gradien 4D Oktober 2012‐Mei 2012 (mikroGal) 

Perkiraan Kontras Densitas dengan Teknik Inversi

Sebaran Densitas Hasil Permodelan Inversi (3D) 

Analisa

Interpretasi

Data Pengukuran Gayaberat Mei 2012

Data Kontrol: 
‐ Data Geologi (Geomorfolgi, 
Geologi, Hidrologi) 

‐ Data Curah Hujan 
‐ Data Sumur Pantau 

Gambar 3.12. Diagram Alir Pengolahan Data 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

Data hasil pengukuran gayaberat di daerah Semarang dan sekitarnya terdiri 

dari 12 loop dimanana setiap loop terdiri dari 15-20 titik amat. Data yang 

didapatkan merupakan hasil pengukuran pada bulan Mei 2012 dan Oktober 2012. 

Adapun data hasil pengukuran gayaberat terlampir pada lampiran 2. 

4.1 Permodelan Kedepan (Forward Modelling) 

Untuk mempermudah dalam interpretasi maka terlebih dahulu dilakukan 

permodelan kedepan untuk kasus perubahan gayaberat akibat perubahan muka air 

tanah dan perubahan gayaberat akibat intrusi air laut. Untuk keperluan 

permodelan digunakan perangkat lunak Grav2D. Simulasi dilakukan dengan 

membuat model bumi 2 lapis yang memanjang kearah horizontal. Masing-masing 

lapisan tersebut adalah lapisan zona aerasi berupa lempung setebal 0-20 m dengan 

 = 1.9 g/cc dan lapisan zona saturasi berupa pasir pada kedalaman 20-120 m 

dengan  = 2.0 g/cc. Zona aerasi setebal 0-20 m adalah zona tak jenuh yang 

langsung berada dibawah permukaan tanah, sedangkan zona saturasi adalah zona 

jenuh dimana di zona ini terdapat air tanah. Gambar. 4.1 menunjukkan respon 

anomali gayaberat akibat adanya penurunan air tanah. Pada kondisi awal air tanah 

berada pada kedalaman 20-80 meter kemudian air tanah tersebut mengalami 

penurunan setiap 5 meter. Respon anomali gayaberat menunjukkan bahwa 
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pengurangan air tanah akan memberikan respon anomali gayaberat antar waktu 

yang negative, sebaliknya jika terjadi imbuhan air tanah maka respon anomali 

gayaberat bernilai positif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk kasus perubahan anomali gayaberat akibat intrusi air laut ditunjukkan 

gambar 4.2. Pada kondisi awal air tanah berada pada kedalaman 20-80 meter 

kemudian terjadi imbuhan air laut setiap 5 meter yang mengindikasikan adanya 

intrusi. Respon anomali gayaberat menunjukkan bahwa akibat adanya imbuhan air 

laut menunjukkan respon anomali gayaberat yang positif. 

 

Gambar 4.1. Model Perubahan Muka Air Tanah dan Respon Gayaberat 
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4.2 Korelasi Data Pengukuran Sumur Pantau dan Curah Hujan 

Untuk menunjang interpretasi data gradien vertikal gayaberat selain 

menggunakan informasi geologi di lokasi penelitian, dibutuhkan pula informasi 

kedalaman muka air tanah yang didapatkan dari pengukuran sumur pantau dan 

juga informasi curah hujan yang didapatkan dari stasiun klimatologi BMKG Kota 

Semarang. Peta perubahan sumur pantau bulan Agustus 2012 - Januari 2013 

diperoleh dengan mengurangi harga pengukuran sumur pantau bulan Agustus 

2012 dengan bulan Januari 2013 (Gambar 4.3), dari peta tersebut didapatkan 

perubahan kedalaman muka air sumur pantau di beberapa tempat di Kota 

Semarang. Pengukuran sumur pantau dilakukan di daerah Wotgandul, SMKN 10, 

Gambar 4.2. Model Perubahan Muka Air Tanah Akibat Intrusi Air Laut dan 
Respon Gayaberat 

Air Tanah Air Tanah 

Intrusi Intrusi 
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Pedurungan, UNISULA, dan Pelabuhan. Sedangkan dibeberapa tempat seperti 

didaerah Semarang Barat, Candi, dan Sampangan tidak dilakukan pengukuran.  

 

 

Untuk mendapatkan peta perubahan curah hujan bulan Mei 2012 – Oktober 

2012, yaitu dengan mengurangi harga pengukuran curah hujan bulan Mei 2012 

dengan bulan Oktober 2012 (Gambar 4.4). Informasi yang didapatkan untuk 

pengukuran curah hujan hanya dibeberapa tempat saja di Kota Semarang yaitu di 

Bandara A. Yani, Pelabuhan Tanjung Mas, Tlogosari, Semarang Barat, Candi, dan 

Klipang.

S t

Gambar 4.3. Peta Perubahan Kedalaman Sumur Pantau Periode 
Agustus 2012 – Januari 2013 

Sumur pantau 
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Gambar 4.4.  memperlihatkan peta curah hujan di Kota Semarang dimana 

curah hujan tertinggi berada di sebelah barat dan timur lokasi penelitian berkisar 

100 mm – 160 mm. Curah hujan terendah berada di Pedurungan yang ditunjukkan 

dengan citra warna ungu, peta kedalaman sumur pantau di Pedurungan 

memperlihatkan adanya kenaikan muka air tanah sebesar 2.8 meter (gambar 4.3), 

kondisi tersebut terlihat berbanding terbalik dengan perubahan curah hujannya, 

hal ini mungkin disebabkan karena waktu pengukuran sumur pantau yang berbeda 

saat data curah hujan diambil. Dimungkinkan adanya curah hujan yang tinggi 

Gambar 4.4. Peta Perubahan Curah Hujan Kota Semarang  
Periode Mei 2012 – Oktober 2012
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pada bulan Januari 2013 sehingga menyebabkan tingginya permukaan muka air 

tanah didaerah tersebut. 

Kenaikan muka air tanah terlihat juga dibeberapa tempat yaitu di Wotgandul 

sebesar 1.8 meter, SMK 10 sebesar 1.77 meter, dan pelabuhan 0.8 meter. 

Penurunan muka air tanah terlihat di UNISULA sebesar -0.6 meter (gambar 4.3), 

dengan nilai curah hujan berkisar 80 mm, kondisi ini disebabkan adanya pompaan 

air tanah yang dilakukan warga sekitar selain itu lokasinya yang merupakan 

daerah kampus dan daerahnya yang merupakan kawasan industri Kaligawe. 

 

4.3 Analisa Data Gradien Vertikal Gayaberat 

Karakteristik dari analisa gradien vertikal gayaberat dan anomali gradien 

gayaberat antar waktu ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi adanya 

dinamika muka air tanah, dalam hal ini adanya penambahan atau pengurangan air 

tanah dibawah permukaan. Pengurangan air tanah atau penurunan muka air tanah 

akan memberikan gradien vertikal gayaberat antar waktu negatif (-) dan 

sebaliknya kenaikan muka air tanah atau imbuhan air tanah akan memberikan 

respon gradien vertikal gayaberat antar waktu positif (+).  Sedangkan kedaan 

muka air tanah yang konstan (tidak mengalami penurunan ataupun imbuhan air 

tanah) akan memberikan respon anomali gradien vertikal gayaberat antar waktu 

bernilai nol. 

Dari dua kali pengukuran gradien vertikal gayaberat didapatkan peta gradien 

gayaberat periode Mei 2012 (Gambar 4.5) dan peta gradien gayaberat periode 

Oktober 2012 (Gambar 4.6). Gambar tersebut memperlihatkan nilai gradien 
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vertikal untuk waktu pengukuran Mei 2012 dan Oktober 2012. Dilihat dari data 

curah hujan yang ada, waktu pengukuran gayaberat saat bulan Mei 2012 

merupakan akhir musim penghujan dan bulan Oktober 2012 merupakan akhir 

musim kemarau. Karena pada selang waktu pengukuran merupakan musim 

kemarau, maka keadaan bulan Oktober 2012 menunjukkan muka air tanah yang 

lebih dalam dari bulan Mei 2012 dibeberapa tempat di Kota Semarang. Dimana 

selama musim tersebut pompaan air secara intensif terus dilakukan. Daerah 

pengurangan air terlihat di Kawi, Menoreh, Bongsari, Manyaran, Suratmo, Kantor 

ESDM, Indraprasta, Arteri, Kaligawe, UNISULA, dan Pedurungan, dimana saat 

bulan Mei 2012 gradien vertikal gayaberat berkisar -0.25 mGal/m s/d -0.3 

mGal/m dan mengalami penurunan nilai gradien vertikal gayaberat sebesar -0.35 

mGal/m s/d -0.55 mGal/m pada bulan Oktober 2012. 

Daerah yang mengalami imbuhan air tanah tersebar di utara dan timur 

daerah penelitian, yaitu di Tanah Mas, Marina, Pelabuhan, Banget Ayu, Genuk, 

Tlogosari, dan Masjid Agung Jawa Tengah. Ditunjukkan dengan nilai gradien 

vertikal gayaberat pada bulan Mei 2012 sebesar -0.35 mGal/m s/d -0.4 mGal/m 

dan mengalami kenaikan nilai gradien vertikal gayaberat pada bulan Oktober 

2012 sebesar -0.25 mGal/m s/d -0.3 mGal/m. 

Daerah yang tidak mengalami imbuhan air tanah maupun pengurangan air 

tanah terlihat dibeberapa tempat lokasi penelitian yaitu di Tambak Mas, Base, 

Simpang lima, Wonderia, Puspowarno, Puspogiwang, MT Haryono, dan KH 

Wahid Hasyim. 
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Gambar 4.3. Peta Gradien Gayaberat Periode Mei 2012 

Gambar 4.6. Peta Gradien Vertikal Gayaberat Periode Oktober 

Gambar 4.5. Peta Gradien Vertikal Gayaberat Periode Mei 
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Gambar 4.7 memperlihatkan peta anomali gradien vertikal gayaberat antar 

waktu periode Mei 2012 - Oktober 2012, dimana peta ini diperoleh dengan 

mengurangi harga gradien vertikal gayaberat Oktober 2012 dengan harga gradien 

vertikal gayaberat Mei 2012. Pengurangan massa air (penurunan muka air tanah) 

ditunjukan dengan harga gradien vertikal gayaberat antar waktu negatif, imbuhan 

air tanah ditunjukan oleh anomali gradien vertikal gayaberat antar waktu positif, 

dan batas-batas anomali ditunjukan oleh harga mendekati nol. 

Anomali gradien gayaberat antar waktu negatif tinggi ( -0.5 mGal/m s/d -0.7 

mGal/m ), menunjukkan penurunan muka air tanah yang besar. Keadaan ini 

terjadi di sekitar perumahan Puri Anjasmoro dan kawasan perkantoran ESDM. 

Dibagian timur laut, anomali gradien vertikal gayaberat negatif juga terlihat 

disekitar kawasan kampus UNISULA dan kawasan industri Kaligawe. Data 

pengukuran sumur pantau di UNISULA menunjukkan adanya penurunan muka air 

tanah sebesar -0.45 meter. Hal ini disebabkan karena lokasi yang padat penduduk 

serta adanya aktifitas industri disekitarnya sehingga dimungkinkan adanya 

pengambilan air tanah yang berlebihan, selain itu tidak ada aliran sungai yang 

melalui kawasan tersebut yang menyebabkan tidak ada imbuhan air tanah.  

Anomali gradien gayaberat antar waktu yang negatif rendah ( 0 mGal/m s/d 

-0.08 mGal/m ), menunjukkan penurunan muka air tanah sedang. Terlihat di 

daerah Menoreh meluas hingga kearah Semarang Barat yaitu daerah Manyaran, 

Suratmo, Puspogiwang, Puspowarno, Pusponjolo, Bongsari, Krobokan, Semarang 

Indah dan meluas hingga ke Indraprasta. Dilihat dari nilai curah hujan yang ada di 
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daerah barat cenderung memiliki curah hujan yang tinggi, disini terlihat adanya 

pemanfaatan air hujan melalui sumur gali selama musim kemarau terjadi 

mengingat wilayahnya yang padat penduduk serta terdapat banyak pemukiman 

warga. Didaerah Semarang Timur keadaan tersebut terlihat di daerah Pedurungan 

dengan nilai anomali gradien vertikal gayaberat sebesar -0.03 mGal/m, didukung 

dari curah hujan yang ada daerah tersebut cenderung memiliki nilai curah hujan 

yang rendah sebesar -54.5 mm, sehingga menyebabkan adanya penurunan muka 

air tanah yang disebabkan tidak adanya resapan air hujan dan tingginya pompaan 

air tanah didaerah tersebut. 

Anomali gradien vertikal antar waktu positif rendah (0 mGal/m s/d +0.08 

mGal/m), menunjukkan adanya imbuhan air tanah terlihat berasal dari daerah 

selatan yang merupakan recharge area dan mengikuti pola sungai Banjir Kanal 

Barat dan Timur memanjang dari selatan ke utara yaitu Tegalsari, Simpang Lima, 

Kampung Kali, Gajah Mada, sekitar kawasan Depok, Bulu, Pemuda,  dan meluas 

hingga kearah timur yaitu Barito, daerah disekitar Mataram, Kalicari, Tlogosari, 

Lamper, Banget Ayu, dan Genuk. Hal ini menunjukkan bahwa arah imbuhan air 

tanah melewati daerah tersebut. Pola aliran air tanah ini sesuai dengan pola aliran 

air tanah di daerah dataran Semarang yang diberikan oleh Marsudi (2000), yang 

menyatakan bahwa pola aliran air tanah bergerak dari selatan ke utara dan timur.  

Untuk pengukuran sumur pantau di daerah Wotgandul yang dekat dengan 

simpang lima terlihat adanya kenaikan muka air tanah sebesar 1.8 meter, hal ini 

mengiindikasikan bahwa didaerah tersebut mengalami kenaikan muka air tanah 

dengan nilai anomali gradien vertikal gayaberat sebesar +0.035 mGal/m. 
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Disamping itu imbuhan air dapat pula terjadi akibat masuknya air laut kedaratan 

melalui sungai disekitarnya. Untuk daerah Poncol, Tanah Mas, Tambak Mas, 

Dadapsari, Johar, Tawang, Bubakan penambahan air tanah diduga berasal dari 

laut yang diindikasikan bahwa rob atau intrusi air laut sudah mencapai daerah 

tersebut. Pengukuran sumur pantau di SMKN 10 yang dekat dengan Tanah Mas 

menunjukkan adanya kenaikan muka air tanah sebesar 1.77 meter dengan nilai 

anomali gradien vertikal gayaberat sebesar +0.069 mGal/m. 

Anomali gradien vertikal antar waktu positif tinggi ( +0.1 mGal/m s/d +0.6 

mGal/m ), menunjukkan terjadinya imbuhan air tanah. Imbuhan air tanah dapat 

terjadi karena adanya imbuhan air sungai dan rob. Keadaan tersebut terlihat di 

bagian utara yaitu disekitar Pelabuhan dan di barat laut sekitar Marina. Untuk 

kasus tersebut dimungkinkan adanya imbuhan air laut (rob) karena wilayah yang 

dekat dengan laut. Berdasarkan hukum dinamika fluida, dimana suatu fluida akan 

mengalir dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah, 

pada saat suatu daratan menderita kekosongan massa yang cukup besar akibat 

tingginya pengambilan debit air tanah secara besar-besaran dan rendahnya curah 

hujan, maka suatu fluida asing akan menyusup mengisi lapisan-lapisan yang 

memiliki porositas tinggi, sehingga terjadi kemungkinan bahwa air tanah tersebut 

bercampur dengan fluida asing yang masuk, hal inilah yang disebut Intrusi. 

Asumsi tersebut didukung dari data curah hujan yang ada dimana didaerah 

tersebut curah hujan terlihat relatif rendah hanya berkisar 14 mm (Gambar 4.4), 

dan terjadi kenaikan muka air tanah sebesar +0.8 meter mengiindikasikan adanya 

intrusi air tanah yang tinggi didaerah tersebut. 
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4.4 Analisis dan Interpretasi Hasil Permodelan 

Pada gambar 4.8 menunjukkan penampang horizontal (kedalaman 20 meter) 

hasil permodelan inversi, secara umum pola penyebaran kontras densitas positif 

dan negatif mirip dengan pola pada peta anomali gradien vertikal gayaberat antar 

waktu (gambar 4.7). Kontras densitas positif menunjukkan adanya penambahan 

massa jenis fluida (skala warna jingga) muncul di bagian selatan meluas hingga ke 

Gambar 4.7. Peta Anomali Gradien Vertikal Gayaberat  
Mei 2012 – Oktober 2012 
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timur dan utara lokasi penelitian. Hal ini dapat diamati dari harga kontras densitas 

sebesar 0.075 gr/cc. Terlihat jelas imbuhan air tanah berasal dari bagian selatan 

yang merupakan recharge area dan meluas hingga kearah timur hingga utara. 

Dibagian utara lokasi penelitian yaitu didaerah Pelabuhan, Tanah Mas, Marina, 

terdapat penambahan massa jenis fluida yang diindikasikan intrusi. 

Kontras densitas negatif menunjukkan adanya pengurangan massa jenis 

fluida (skala warna biru), terlihat di bagian barat, timur, dan timur laut lokasi 

penelitian, yang ditunjukkan dari harga kontras densitas sebesar -0.035 gr/cc. 

Adanya penambahan massa jenis fluida dibagian barat daya terlihat di Base 

dengan harga kontras densitas sebesar 0.035 gr/cc s/d 0.025 gr/cc. 

 

 

Gambar 4.8. Sebaran Kontras Densitas Hasil Pemodelan Inversi Data 
Gayaberat Antar Waktu pada Irisan Horizontal Kedalaman 
20 meter 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari penelitian gayaberat gradien vertikal yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa perubahan gradien vertikal gayaberat akibat dinamika air 

tanah akan memberikan respon anomali gradien vertikal gayaberat positif (+) jika 

terjadi imbuhan air tanah dan respon anomali gradien vertikal gayaberat negatif (-) 

jika terjadi pengurangan air tanah. Dapat dilihat dari hasil permodelan kedepan 

(forward modeling) dimana jika terdapat kenaikan air tanah akan menunjukkan 

respon anomali gayaberat positif (+) sedangkan penurunan air tanah akan 

menunjukkan respon anomali gayaberat negatif (-). Dapat diketahui daerah 

pengurangan air di Kota Semarang terlihat dibagian barat Kota Semarang (0 

mGal/m s/d -0.08 mGal/m), pengurangan air tanah terlihat paling signifikan di 

Anjasmoro (-0.7 mGal/m) dan kantor ESDM (-0.68 mGal/m), selain itu 

pengurangan air tanah juga terlihat dibagian timur laut yang berada di kawasan 

industri Kaligawe dan UNISULLA serta dibagian timur di daerah Pedurungan. 

Daerah yang mengalami imbuhan air tanah (0 mGal/m s/d +0.08 mGal/m) terletak 

dibagian selatan penelitian. Aliran air bergerak dari selatan ke arah utara dan 

timur laut, ini sesuai dengan pola pengendapan pada akifer formasi Damar. 

Daerah yang terindikasi intrusi terlihat di bagian utara disekitar pelabuhan dan 
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bagian barat laut sekitar Marina, ditunjukkan dengan nilai anomali gradien 

vertikal antar waktu positif tinggi (+0.1 mGal/m s/d +0.6 mGal/m). 

5.2 Saran 

Saran yang diberikan untuk penelitian lebih lanjut diantaranya: 

1. Pengukuran sumur pantau hendaknya dilakukan bersamaan saat 

dilakukannya pengukuran gayaberat dan menambahkan titik 

pengukuran sumur pantau didaerah Semarang Barat, Candi, dan 

Sampangan sehingga didapatkan informasi kedalaman sumur pantau 

yang lebih akurat. 

2. Diperlukan koreksi yang lebih baik di bagian utara lokasi penelitian, 

sehingga daerah ini juga dapat dianalisa dengan lebih baik. Misalnya 

koreksi curah hujan, koreksi terhadap intrusi air laut, koreksi terhadap 

pengaruh rob, dan koreksi bangunan.
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Lampiran 1 

CURAH HUJAN KOTA SEMARANG 

 JANUARI 2012 – DESEMBER 2012  

 

lokasi 
bulan (mm) 

januari  febuari  maret  april  may  juni  juli  agustus  september  oktober november  desember
bandara a yani  490  340 190 176 68 78 0.5 0  4 214 255 318
tanjung mas  440  308 266 109 173 63 1.3 0  29 187 256 283
tlogosari  406  401 318 221 85 116 1.7 0  13 258 444 191
semarang barat  498  270 220 170 90 110 2 0  3 271 256 327
bringin  595  321 245 214 133 98 0 0  0 268 160.5 333.9
ngalian  583  383 256 104 116 95 0 0  0 226 198 458
candi  460  292 221 193 112 79 1.5 0  0 202 295 342
klipang  313  232 293 187 129 112 20 0  0.5 74.5 266.4 370
gunung pati  682  479 334 285 221 161 0 0  0 218 447.3 589
boja mijen  1698  1110 691 616 154 343 0 0  31 89 320.5 554.9

  

`Sumber: BMKG Stasiun Klimatologi Kota Semarang 
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Lampiran 2 

DATA GAYABERAT SURVEI GAYABERAT ANTAR WAKTU 

SEMARANG MEI 2012 – OKTOBER 2012 

 

Stn Name UTMX UTMY G OBS (mGal) 
Mei 2012 

Gradien 
(mGal/m) 
Mei 2012 

Gobs (mGal) 
Oktober 2012

Gradien 
(mGal/m) 

Oktober 2012 

4d Gradien 
(miliGal/m)

UnWahas 432317 9224922 978113.823 -0.26 978113.822 -0.302 -0.04 
Menoreh Utara 432561 9225483 978114.943 -0.28 978114.918 -0.301 -0.03 
Manyaran 432578 9226054 978114.282 -0.27 978114.251 -0.312 -0.04 
Suratmo 432356 9226814 978111.701 -0.22 978111.698 -0.311 -0.09 
Labdo Sari 431631 9227261 978113.359 -0.32 978113.282 -0.303 0.01 
Museum RW 431938 9227817 978117.504 -0.32 978117.457 -0.299 0.02 
Perum Cakra 432315 9228471 978118.103 -0.35 978118.128 -0.362 -0.01 
Marina 432677 9231260 978117.530 -0.41 978117.427 -0.290 0.12 
Garasi mob dinas 435246 9226840 978116.987 -0.29 978117.099 -0.288 0.00 
simpang 5 436335 9227261 978118.728 -0.26 978118.833 -0.251 0.01 
SMPN 32 436871 9227734 978118.699 -0.23 978118.794 -0.208 0.02 
Primagama 436381 9227757 978118.550 -0.27 978118.672 -0.282 -0.02 
Hotel Planet 435800 9227768 978118.566 -0.34 978118.628 -0.287 0.05 
Tugu Muda 434778 9228004 978118.692 -0.33 978118.628 -0.311 0.02 
Rusun  435288 9227897 978118.521 -0.29 978118.578 -0.304 -0.01 
Balitbang 434945 9229163 978118.719 -0.28 978118.813 -0.351 -0.07 
Stn Poncol 435371 9229159 978118.979 -0.32 978118.986 -0.307 0.02 



63 
 

 

wiroto 435746 9228218 978118.866 -0.26 978118.918 -0.300 -0.04 
jl.depok 435749 9228725 978118.795 -0.31 978118.864 -0.287 0.02 
BPR MAA 434086 9228220 978118.888 -0.24 978118.916 -0.258 -0.02 
Msjd attaqwa 434540 9228589 978118.889 -0.29 978118.852 -0.257 0.03 
Kel Plombok 434684 9229021 978118.935 -0.30 978118.820 -0.242 0.06 
Komp.indra 434555 9229729 978118.819 -0.23 978118.724 -0.359 -0.13 
Pos pol 434948 9230294 978118.950 -0.34 978118.790 -0.274 0.06 
Tambak emas 434277 9230699 978118.862 -0.30 978118.587 -0.302 0.00 
SMA 14 433785 9230779 978118.745 -0.41 978118.280 -0.318 0.09 
SMKN10 433923 9229898 978118.758 -0.33 978118.438 -0.263 0.07 
Msj atkwa 433960 9226231 978116.654 -0.34 978116.680 -0.316 0.03 
Hot FC 433964 9227291 978117.796 -0.29 978117.861 -0.297 -0.01 
Krobokan 433393 9229136 978118.346 -0.24 978118.422 -0.264 -0.03 
Pos ronda 432954 9229179 978118.040 -0.27 978118.129 -0.290 -0.02 
SMI 433665 9229601 978118.256 -0.27 978118.408 -0.353 -0.08 
Gereja city 433305 9229897 978118.087 -0.33 978118.215 -0.214 0.12 
Kantor ESDM  433126 9230379 978118.269 -0.32 978119.148 -0.999 -0.68 
Pusponjolo 433510 9227630 978118.260 -0.27 978118.308 -0.317 -0.05 
BonSari 433176 9227083 978112.177 -0.27 978112.268 -0.299 -0.02 
Puspowar 433050 9228111 978117.978 -0.29 978118.083 -0.285 0.00 
Puspogiwang 432325 9227775 978117.918 -0.28 978118.047 -0.289 -0.01 
135 432699 9228671 978118.218 0.71 978118.284 -0.090 -0.80 
B345 432438 9229088 978118.348 -0.18 978118.715 -0.387 -0.20 
Anjas 432725 9229004 978118.050 -0.28 978118.187 -0.315 -0.03 
J02 432280 9229546 978117.859 -0.29 978117.978 -0.290 0.00 
PuriX 432201 9230209 978117.607 -0.29 978117.718 -0.158 0.14 
PuriTar 432697 9230221 978117.819 -0.21 978118.012 -0.087 0.12 
Molitex 432780 9229772 978118.083 -0.19 978118.395 -0.396 -0.21 
Agility 432894 9230721 978117.711 -0.23 978117.892 -0.374 -0.15 
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Msjd 435097 9229859 978118.667 -0.36 978118.409 -0.255 0.11 
Toko Baru 435577 9229614 978118.951 -0.30 978118.607 -0.239 0.06 
Dadapsari 435786 9229930 978118.827 -0.25 978118.617 -0.292 -0.04 
Damri 436490 9229860 978118.752 -0.25 978118.538 -0.296 -0.04 
Az zahra 437120 9230194 978118.872 -0.22 978118.582 -0.190 0.03 
Izusu 437026 9226936 978118.808 -0.23 978118.594 -0.255 -0.03 
PDIP 437622 9226712 978118.909 -0.32 978118.693 -0.276 0.04 
103 Barito 437962 9226779 978119.123 -0.30 978118.886 -0.260 0.04 
104 Taman 438068 9227349 978119.146 -0.35 978118.940 -0.321 0.03 
105 Pompa 438143 9227860 978118.666 -0.32 978118.346 -0.242 0.08 
JL.TAMAN DIPONEGORO 435510 9225338 978099.282 -0.30 978099.290 -0.291 0.01 
kAWI 436197 9225213 978104.207 -0.28 978104.302 -0.321 -0.04 
TEGALSARI 436798 9225526 978116.594 -0.27 978116.667 -0.210 0.06 
WONDERIA  436404 9226032 978117.463 -0.29 978117.569 -0.276 0.01 
MKM PAHLAWAN 435989 9226472 978116.529 -0.33 978116.681 -0.247 0.09 
JL.VETERAN (HALTE) 435362 9226649 978116.070 -0.18 978116.236 -0.197 -0.01 
Bergota 434939 9227177 978115.197 -0.24 978115.377 -0.222 0.02 
LAP.KODAM MANUNGGAL 434408 9227200 978118.290 -0.24 978118.467 -0.279 -0.04 
HALTE JL.PEMUDA  436055 9229221 978118.785 -0.04 978118.965 -0.264 -0.22 
DISPENDA JOHAR 436380 9229599 978119.023 -0.29 978119.112 -0.247 0.04 
DANAU ST.TAWANG 436871 9229984 978118.943 -0.30 978119.057 -0.263 0.04 
GPIB JL.TAMAN SRIGUNTING 436757 9229752 978118.945 -0.27 978119.111 -0.319 -0.05 
GEREJA PS.KOBONG (TPI) 437652 9230199 978118.814 -0.30 978118.941 -0.300 0.00 
GAJAH MADA  436130 9228048 978118.714 -0.29 978118.538 -0.246 0.04 
SMK NUSAPUTERA 1  436852 9228328 978118.860 -0.24 978118.674 -0.243 0.00 
JL.JAGALAN MT HARYONO 437049 9228587 978118.800 -0.25 978118.614 -0.289 -0.04 
WOT GANDUL (FITNES) 436426 9228484 978118.799 -0.25 978118.531 -0.215 0.04 
JL.KH WAHID HASYIM 436149 9228854 978118.879 -0.30 978118.579 -0.234 0.06 
PASAR JOHAR 436763 9229433 978118.880 -0.27 978118.646 -0.264 0.01 
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TAMAN BUBAKAN 437137 9229599 978118.907 -0.31 978118.608 -0.286 0.02 
JL.CITARUM 437922 9229518 978118.741 -0.25 978118.766 -0.262 -0.01 
JL.CIPTO 1 437487 9229469 978118.572 -0.31 978118.940 -0.276 0.03 
JL.CIPTO 2 437576 9228949 978118.521 -0.26 978118.848 -0.277 -0.02 
JL.CIPTO 3 437621 9228467 978118.546 -0.28 978118.812 -0.202 0.08 
JL.CIPTO 4 437587 9227956 978118.579 -0.29 978118.920 -0.302 -0.01 
JL.CIPTO 5 437552 9227492 978118.552 -0.30 978118.894 -0.278 0.02 
106 438240 9228389 978118.604 -0.27 978118.680 -0.199 0.07 
107 438382 9229318 978118.447 -0.26 978118.720 -0.510 -0.25 
108 438469 9229941 978118.450 -0.29 978118.628 -0.327 -0.03 
109 438377 9230621 978117.819 -0.26 978118.015 -0.308 -0.04 
TERANG BOYSA (GEREJA) 433142 9231131 978117.801 -0.254 978117.964 -0.204 0.05 
GUDANG ALTEX (JL.ARTERI) 434149 9231341 978118.081 -0.290 978118.216 -0.221 0.07 
SPBE (DEKET ARTERI) 435359 9231293 978118.397 -0.216 978118.700 -0.413 -0.20 
Pelabuhan 436078 9231010 978118.607 -0.306 978118.861 -0.355 -0.05 
KAMPUNG LAUT  437915 9231912 978118.702 -0.312 978118.896 -0.239 0.07 
KOMIJEN  437914 9231246 978118.646 -0.299 978118.858 -0.283 0.02 
PT.PULAU LAUT 437124 9230859 978118.771 -0.773 978118.964 -0.184 0.59 
PASAR BOOM LAMA 435764 9230394 978118.694 -0.249 978118.976 -0.237 0.01 
SD KUNINGAN 435223 9230741 978118.700 -0.255 978119.035 -0.274 -0.02 
KELINCI 438363 9226667 978119.526 -0.351 978119.415 -0.313 0.04 
PPURI BIMA SAKTI 438710 9227062 978119.476 -0.281 978119.325 -0.260 0.02 
MASJID RAYA 438925 9227883 978118.379 -0.310 978118.198 -0.281 0.03 
SMP 4 SEMARANG 439065 9229003 978118.556 -0.313 978118.386 -0.265 0.05 
SAWAH BESAR 439119 9229793 978118.468 -0.254 978118.276 -0.281 -0.03 
RMJ JL.KALIGAWE 148 439182 9230937 978118.561 -0.276 978118.371 -0.263 0.01 
UNISULA (F.KEDOKTERAN) 440319 9231095 978118.678 -0.374 978118.673 -0.527 -0.15 
Sinar mas 439387 9225806 978119.448 -0.343 978119.566 -0.373 -0.03 
kumon 439932 9226394 978119.214 -0.277 978119.372 -0.312 -0.04 
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kalicari 439675 9226741 978119.434 -0.330 978119.539 -0.258 0.07 
arteri tlogo biru 440671 9226571 978118.591 -0.253 978118.794 -0.223 0.03 
tirto mukti 441049 9227324 978118.594 -0.328 978118.853 -0.289 0.04 
syuhada 440853 9227873 978118.611 -0.307 978118.869 -0.260 0.05 
tlogosari raya 440261 9227839 978118.730 -0.277 978119.102 -0.208 0.07 
dempel kidul 439923 9228619 978118.372 -0.254 978118.748 -0.243 0.01 
murti raya 439789 9228924 978118.323 -0.269 978118.817 -0.223 0.05 
sebelah jlan tol 439341 9230326 978118.359 -0.192 978118.747 -0.278 -0.09 
gudang kaligawe 440970 9230966 978118.345 -0.228 978119.221 -0.450 -0.22 
sma 10 441013 9230354 978118.432 -0.309 978118.951 -0.238 0.07 
genuk 441010 9229735 978118.523 -0.301 978119.001 -0.283 0.02 
jalan padi 440476 9229574 978118.450 -0.280 978118.878 -0.303 -0.02 
bagetayu 441195 9229169 978118.392 -0.305 978118.846 -0.287 0.02 
samping rel bagetayu 441598 9228408 978118.292 -0.300 978118.807 -0.320 -0.02 
jln walter mongisidi 441808 9227064 978118.427 -0.276 978118.872 -0.201 0.08 
kec pedurungan 440952 9225190 978118.563 -0.295 978118.998 -0.302 -0.01 



67 
 

 


