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Abstrak 

Salah satu hal penting yang harus dilakukan dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan pesisir adalah 

pemetaan bawah laut. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kedalaman Perairan Sembilangan, Bangkalan. 

Alat yang digunakan untuk mengukur kedalaman yaitu single beam echosounder dan aquamap 80xs. Data 

kedalaman menggunakan barcheck dijadikan sebagai data validasi. Untuk menguji tingkat keakuratan data 

yang diperoleh dari kedua alat tersebut, maka digunakan Root Mean Square Error (RMSE). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kedua alat tersebut mempunyai kemampuan yang hampir sama dalam melakukan 

pengukuran kedalaman. Namun demikian, pengukuran menggunakan single beam echosounder mempunyai 

keakuratan yang lebih baik dibandingkan menggunakan Aquamap 80x. Hal ini terlihat dari nilai RMSE single 

beam echosounder yang lebih kecil (0,02) dibandingkan RMSE Aquamap 80x (0,06). 

Kata Kunci : single beam echosounder, aquamap 80XS, batimeteri. 

 

Abstract 

One of the crucial tasks in making the best use of marine and coastal resources is underwater mapping. The 

goal of this study was to gauge the depth of the Sembilangan Waters, Bangkalan. The tools used to measure 

the depth were single beam echosounder and aquamap 80xs. Depth data using barcheck was used as 

validation data. To test the accuracy of the data obtained from the two tools, the Root Mean Square Error 

(RMSE) was used. The results showed that the two tools have almost the same ability in measuring depth. 

However, measurements using a single beam echosounder have better accuracy than using Aquamap 80x. 

This can be seen from the RMSE single beam echosounder value which is smaller (0.02) than the RMSE 

Aquamap 80x (0.06). 

Key words : single beam echosounder, aquamap 80XS, bathymetry 

 

Pendahuluan 

 Indonesia dengan wilayah perairan yang 

luas memiliki banyak potensi yang belum 

sepenuhnya dikelola dengan baik. Hal ini 

terlihat dari minimnya pemetaan bawah laut 

yang dilakukan di kawasan perairan Indonesia. 

Pemetaan bawah laut dapat menjadi salah satu 

langkah pengelolaan potensi perairan dengan 

menentukan dan mempelajari titik titik potensi 

dan titik titik jalur pelayaran kapal 

menggunakan teknik survei. Teknik survei 

tersebut diantaranya survei batimetri dan survei 

hidrografi. Survei batimetri adalah survei yang 

dilakukan untuk mengetahui dan mengukur 

nilai kedalaman dari dasar laut. Survei 

hidrografi adalah proses penggambaran dasar 

perairan tersebut, sejak pengukuran dan 

pengolahan hingga visualisasinya 

(Poerbandono dan Djunarsa, 2005). 

 Aktivitas pembangunan di wilayah 

pantai diprediksi akan semakin pesat seiring 

dengan peningkatan ekonomi serta populasi 

dalam suatu wilayah. Aktivitas tersebut 

berbeda dengan aktivitas yang terjadi di 

daratan. Pembangunan fisik dan pemanfaatan 

ruang di wilayah pantai harus ditopang oleh 

data dan informasi oseanografi, salah satunya 

terkait visualisasi kontur dan kedalaman 

perairan.  

 Data dan informasi oseanografi seperti 

data kedalaman dan visualisasi kontur atau 

topografi dasar perairan dapat dihasilkan dari 

proses survei batimetri. Salah satu teknik 

pengukuran kedalaman yaitu dengan perangkat 
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akustik menggunakan  prinsip rambatan suara 

dalam media air. Teknik ini dipandang cukup 

efektif dalam menghasilkan data oseanografi 

(Prananda et al., 2017). Pengukuran batimetri 

bisa dilakukan dengan echo sounding dan 

aquamap 80xs (sonar). Penggunaan teknologi 

ini lebih baik karena tidak merusak 

lingkungan, perolehan dan pemrosesan data 

secara real time, akurasi dan presisi tinggi serta 

tidak berbahaya atau tidak merusak objek 

bawah air yang diukur. Sistem batimetri 

dengan menggunakan single beam secara 

umum mempunyai susunan transceiver 

(transducer/reciever) yang terpasang pada 

lambung kapal atau sisi bantalan pada kapal. 

Sistem ini mengukur kedalaman air secara 

langsung dari kapal survei.  

 Transceiver yang terpasang pada 

lambung kapal mengirimkan pulsa dengan 

frekuensi tinggi yang terkandung dalam beam 

(gelombang suara) secara langsung menyusuri 

bawah kolom air (Febrianto et. al 2015). 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa 

hasil pengukuran batimetri menggunakan alat 

single beam echosounder dan aquamap 80xs di 

Perairan Sembilangan Bangkalan. 

 

Metodologi 

Lokasi penelitian 

Pengambilan data dilakukan di 

Perairan Sembilangan, Bangkalan. Perairan ini 

merupakan jalur keluar masuknya transportasi 

laut dari atau menuju ke Pelabuhan Tanjung 

Perak Surabaya. Adapun lokasi penelitian 

ditampilkan pada Gambar 1. 

 
 Gambar 1. Lokasi Penelitian 

  

Alat dan Data 

 Alat yang digunakan dalam penelitian 

ini diantaranya kamera, Aquamap 80xs, GPS 

Geodetik, aki, Besi tiang penyangga, kabel, 

Single beam echosounder (HI-Target HD-370), 

rambu ukur pasut, dan perahu. Adapun 

software yang digunakan diantaranya adalah  

Sas planet, Microsoft Office, Surfer, Autocad 

civil 3D 2018, Map source, Mat Lab dan data 

pasang surut.  

Prosedur Pengambilan Data 

Pembuatan Jalur Pemeruman Batimetri. 

Pengambilan data menggunakan pola 

pararel sejajar dengan garis latitude dan 

longitude (Haryono, 2001). Pembuatan jalur 

pemeruman dilakukan dengan menggunakan 

software Autocad Civil 3D 2018. Pembuatan 

jalur pemeruman dibagi menjadi 2 jalur yaitu 

jalur utama (Gambar 2a) dan jalur crossing 

(Gambar 2b). Gambar 3 menunjukkan hasil 

penggabungan antara jalur utama dan jalur 

crossing. 

 
Gambar 2. Peta Jalur Pemeruman Utama dan Crossing 

 

a b 
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Gambar 3. Peta Jalur Pemeruman Utama dan Crossing 

 

Pengukuran Pasang Surut 

Pengamatan pasang surut 

menggunakan data primer dan data sekunder. 

Data primer metode pengamatan langsung 

dengan membaca skala pada rambu pasut yang 

terkena atau berhimpitan dengan permukaan air 

laut pada saat setiap jangka waktu 15 menit dari 

pukul 09.00 WIB sampai 12.00 WIB (Suyarno, 

1989). Data skunder yaitu dengan menggunakan 

data pasang pada perairan selat madura selama 

satu bulan pada tanggal 1 Januari 2022 sampai 

2 februari 2022 yang diperoleh dari Badan 

Informasi Geospasial. Data yang telah 

diperoleh kemudian dianalisa dengan metode 

admiralty untuk mendapatkan karakteristik 

parameter pasang surut yang meliputi 9 

(sembilan) konstanta harmonis pasut (M2, S2, 

N2, K2, K1, O1, P1, M4, MS4) dan tipe pasut,   

MSL, LLWL dan HHWL (Simanjuntak et.al 

2013). 

Pengukuran Batimetri 

Pengambilan data menggunakan 2  alat 

utama yaitu SBES dan Aquamap 80xs. Alat 

tersebut dipasang atau dilakukan instalasi pada 

1 kapal yang sama dan digunakan untuk 

pengamatan kedalaman. Perbandingan 

kedalamannya menggunakan data insitu 

dengan alat barcheck yaitu dengan cara 

menenggelamkan barcheck yang sudah diikat 

dengan tali ke dasar laut setelah itu ditandai tali 

yang menyentuh perbatasan permukaan air laut, 

dan barcheck diangkat dan diukur dari 

barcheck sampai tali yang sudah ditandai tadi. 

Perbandingan akurasi juga dilihat dari profil 

melintang hasil pemodelan batimetri pada 

beberapa titik yang dipilih untuk mewakili 

berbagai kedalaman perairan. 

Visualisasi Data Batimetri 

Data batimetri diukur mengunakan 

Single Beam Echosounder dan Aquamap 80xs. 

Nilai kedalaman dari Single Beam Echosounder 

dan Aquamap 80xs dikoreksi dengan nilai 

pasang MSL yang didapat dari pengolahan data 

pasang surut guna mendapatkan data 

kedalaman terhadap rata rata muka air laut. 

Nilai kedalaman tersebut kemudian diolah 

mengunakan softwere Microsoft Excel dan 

divisualisasikan berupa peta batimetri 

menggunakan perangkat lunak Autocad Civil 

3D 2018, sehingga menghasilkan peta batimetri 

dari alat Aquamap 80xs dan               Single Beam 

Echosounder.  

Uji Validasi Batimetri   

Untuk menguji tingkat validasi 

kedalaman, maka dilakukan regresi antara data 

kedalaman yang diperoleh dengan 

mengggunakan barcheck dengan kedalaman 

yang diperoleh dari Single beam Echosounder 

dan Aquamap 80xs. Setelah dilakukan regresi, 

maka langkah selanjutnya yaitu dilakukan uji 

dengan menggunakan Root Mean Square Error 

(RMSE). Rumus RMSE adalah sebagai berikut 

(Egistian et al., 2021) : 

 

Keterangan :  

x =  Data Kedalaman Aquamao 80xs / Single 

Beam  Echosounder 

x’=  Hasil Persamaan Regresi Linier 

𝑛 =  Banyak titik data 
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Hasil Dan Pembahasan 

Data Hasil Pengukuran 

Pengambilan data kedalaman dilakukan 

menggunakan 2 alat yakni Single Beam 

Echosounder dan Aquamap 80xs. Hasil 

pengukuran Aquamap 80xs dianalisa 

menggunakan aplikasi MapSource. Adapun 

hasil pengukuran Single Beam Echosounder 

disalin dari Single Beam Echosounder HI-

TARGET HD 370 yang berupa file format 

DAT. Hasil pengukuran tersebut mendapatkan 

data posisi (x, y) dan kedalaman (z) yang 

teramati secara bersamaan. Beberapa titik yang 

sudah teramati kemidian dibuat peta batimetri 

yang menggambarkan kondisi topografi dari 

permukaan dasar laut, selain itu diperlukan 

data pasang surut laut sebagai koreksi data 

kedalaman. Hasil analisa statistik kedalaman 

dari Aquamap 80xs dan Single Beam 

Echosounder dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Analisis Statistik Data Kedalaman Hasil Pengukuran Aquamap 80xs dan Single Beam 

Echosounder 

No Keterangan Aquamap 80xs Single Beam 

Echosounder 

1 Jumlah Sampel 3365 733 

2 Rata-rata 6,0 6,7 

3 Maksimum 13,4 14,8 

4 Minimum 0,8 0,7 

 

Koreksi Data Kedalaman Dengan Pasang 

Surut 

Menurut Hamid et al., (2015) kondisi 

tinggi muka air laut dan kedalaman laut 

bersifat tidak statis dan mengalami perubahan 

karena adanya pengaruh pasang surut sehingga 

koreksi wajib dilakukan. Hal ini bertujuan untuk 

mendapatkan hasil data kedalaman yang valid 

dan akurat, karena gelombang atau ombak yang 

terbentuk saat pengambilan data kedalaman 

sangat berpengaruh terhadap hasil dari 

pemeruman. Adapun gambar grafik kedalaman 

pasang surut dapat dilihat pada gambar 4. 

 

Gambar 4. Pasang Surut pada saat 

Pengambilan Data 

 
Menentukan Nilai MSL 

Pengambilan data menggunakan Single 

Beam Echosounder dikoreksi dengan nilai dari 

pasang surut. Menurut Soeprapto (1999), 

besarnya koreksi pasang surut adalah nilai 

kedalaman (yang telah terkoreksi tranduser) 

dikoreksi dengan nilai reduksi yang sesuai 

kedudukan permukaan laut  pada waktu 

pengukuran. 

Untuk mencari nilai MSL dibutuhkan 

data pasang surut selama satu bulan  dari Badan 

Informasi Geospasial. Setelah didapatkan data 

pasang surut selama satu bulan, lalu diolah 

menggunakan Microsoft excel untuk 

dikelompokan per-jam selama satu bulan, 

sehingga nilai MSL. Mean Sea Level 

didapatkan nilai sebesar 0,3 meter. Adapun 

hasil akhir pengolahan nilai MSL yaitu pada 

Gambar 5 berikut : 

 

Gambar 5. Hasil pengolahan nilai Mean Sea 

Level pada MatLab. 

Pengolahan Data Kedalaman Menjadi Peta 

Batimetri 

Pengolahan data kedalaman untuk peta 

batimetri diolah menggunakan miscosoft excel 

yang mana sebelum nya sudah diambil dari 

aquamap 80xs dan Single Beam Echosounder. 
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Data yang didapatkan berupa raw data posisi, 

waktu dan kedalaman. Data kedalaman tersebut 

diolah terhadap data pasang surut pada lapang 

dan Mean Sea Level.  

Setelah data kedalaman dari Aquamap 

80xs dan Single Beam Echosounder diolah 

maka diambil lah data posisi dan kedalaman 

terhadap MSL dan LWS lalu di save 

menggunakan format txt untuk bisa masuk di 

software Autocad Civil 3D 2018. Setelah itu 

diolah supaya kontur kedalaman terlihat. Peta 

batimetri juga di tampilkan kedalaman disetiap 

titik setiap 30m
2
. Adapun peta batimetri dari 

alat Aquamap 80xs dan Single Beam 

Echosounder dapat dilihat pada Gambar 6 dan 

Gambar 7. 

 
Gambar 6. Peta Batimetri Aquamap 80xs. 

 
Gambar 7. Peta Batimetri Single Beam 

Echosounder. 

Perbandingan Data Kedalaman 

 Data kedalaman yang diambil dengan 

menggunakan barcheck, digunakan sebagai data 

validasi. Peta sebaran titik pengukuran 

kedalaman dengan menggunakan barcheck 

dapat dilihat pada gambar 8. Adapun data 

kedalaman dari 3 alat yang berbeda dapat 

dilihat pada Tabel 2. Adapun grafik 

perbandingan kedalaman dari 3 alat yaitu pada 

Gambar 9. 

 
Gambar 8. Peta sebaran titik barcheck 

 

Uji Akurasi Kedalaman 

Hubungan atau regresi antara data 

kedalaman yang diperoleh dengan 

menggunakan barcheck dan Aquamap 80xs 

dapat dilihat pada gambar 10, sedangkan data 

kedalaman yang diperoleh dengan 

menggunakan barcheck dan single beam 

echosounder dapat dilihat pada gambar 11. 

Dari hasil regresi tersebut maka kemudian 

diperoleh data kedalaman dari 3 alat yang 

berbeda seperti yang terlihat pada Tabel 3.

Tabel 2. Data kedalaman Barcheck, Aquamap 80xs, Single Beam Echosounder. 

NO Barcheck (m) Aquamap 80xs (m) Single Beam Echosounder 
(m) 

1 0,98 1,40 1,04 

2 4,60 4,10 4,60 

3 6,40 6,10 6,42 
4 1,80 2 1,85 

5 7 7,40 7,10 
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Gambar 9. Grafik perbandingan kedalaman dari 3 alat 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Gambar 10. Persamaan Regresi Linier Aquamap 80xs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 11. Persamaan Regresi linier Single Beam Echosounder 

Tabel 3. Data kedalaman dari hasil regresi anatara Barcheck, Aquamap 80xs, dan Single Beam 

Echosounder. 

Titik Barcheck (x) Sbes (y) Aquamap 80xs 
1 0,98 m 1,04 m 1,4 m 

2 4,6 m 4,6 m 4,1 m 

3 6,4 m 6,42 m 6,1 m 

4 1,8 m 1,85 m 2 m 

5 7 m 7,1 m 7,4 m 
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Dengan menggunakan rumus RMSE dan 

data pada Tabel 3 di atas, maka diperoleh nilai 

RMSE Single Beam Echosounder    sebesar 0,02 

sedangkan RMSE Aquamap 80xs sebesar 0,06. 

Hal ini menunjukkan bahwa pengukuran 

kedalaman dengan menggunakan Single Beam 

Echosounder    lebih baik dari pada 

menggunakan Aquamap 80xs. 

Perairan Sembilangan Socah mempunyai 

kedalaman dari 0.80-14,8 m. Garis kontur pada 

perairan Sembilangan Socah beragam karena 

terdapatnya berbagai kedalaman. Semakin ke 

utara, perairan tersebut semakin dalam dengan 

kemiringan (slope) yang cukup curam. 

Kedalaman di perairan sebelah utara 

didapatkan dengan nilai 14,8 meter dan 

semakin ke utara lebih dalam lagi karena 

perairan sebelah utara digunakan sebagai  jalur 

keluar masuk kapal dari Pelabuhan Perak 

Surabaya. Sementara itu, menurut Febrianto et 

al (2015) Perairan Pulau Tunda mempunyai 

kedalaman mulai dari 40-52 m yang berada di 

bagian utara karena di bagian ini mempunyai 

garis kontur yang lebih beragam dibandingkan 

dengan bagian lainnya. Area di bagian timur 

tidak luas karena terdapat laguna sehingga tidak 

memungkinkan untuk dilewati kapal karena 

dibatasi oleh tumpukan pecahan karang hingga 

timbul ke permukaan perairan.  

 
Gambar 12. Nilai slope pada perairan Pulau 

Tunda (Febrianto et al., 2015). 

Dari Gambar 12 dapat dilihat bahwa 

garis kontur dengan kedalaman yang lebih 

kecil dari 5 m terlihat sangat rapat di sepanjang 

garis pantai sehingga ini mengindikasikan 

bahwa kontur topografi di Pulau Tunda masih 

termasuk landai. Berdasarkan daerah 

perubahan kedalaman, maka topografi atau 

kedalaman di perairan pulau ini termasuk di 

daerah continental shelf yaitu topografi landai 

yang berbatasan langsung dengan daratan yang 

mempunyai lebar 50-70 km dan kedalaman 

tidak lebih dari 200 m (Hutabarat & Evan 

2008) 

Menurut Suita (2018) penggunaan 

sumber data dari gelombang akustik untuk 

pengukuran bawah laut saat ini sangat efisien. 

Gelombang akustik dengan frekuensi 5 kHz 

atau 100 Hz akan mempertahankan kehilangan 

intensitasnya hingga kurang dari 10% pada 

kedalaman 10 km, sedangkan gelombang 

akustik dengan frekuensi 500 kHz akan 

kehilangan intensitasnya pada kedalaman 

kurang dari 100 m. Single Beam Echosounder 

memiliki transduser 200 Khz. Sounder gema 

sinar tunggal 200 Khz, cukup kuat untuk 

memastikan pengembalian yang kuat.  

 

Kesimpulan 

Single beam echosounder memiliki kemampuan 

mendeteksi kedalaman yang lebih baik 

dibandingkan menggunakan aquamap 80xs. Hal 

ini terlihat dari nilai RMSE single beam 

echosounder yang lebih kecil (0,02) 

dibandingkan nilai RMSE aquamap 80xs 

(0,06).  
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