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KATA PENGANTAR 
 
 

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., atas seluruh nikmat dan anugerah yang 
diberikan dalam kehidupan kita.  Sholawat dan salam tercurah bagi Nabi Muhammad 
SAW., keluarga dan sahabatnya. 
 
Manual ini merupakan bagian dari pembelajaran mahasiswa Jurusan Teknik Sipil 
Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk menguasai salah satu 
metode pengukuran kualitas perkerasan jalan dengan metode tanpa musnah (non 
destructive testing, NDT) yaitu metode Spectral Analysis of Surface Waves (SASW).  
Metode SASW berasaskan pengukuran penyebaran gelombang permukaan Rayleigh di 
media perkerasan jalan.  Metode ini memanfaatkan karakteristik kecepatan gelombang 
Rayleigh yang bergerak pada frekuensi yang berbeda-beda berdasarkan nilai kekakuan 
media perkerasan jalan.  Kebutuhan pembekalan metode ini kepada mahasiswa 
diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan bidang teknologi informasi dalam 
ketekniksipilan yang berkembang sangat pesat akhir-akhir ini.  Hal ini juga terkait 
dengan visi dan misi Jurusan Teknik Sipil untuk memberi pembekalan kepada 
mahasiswa didik dalam penguasaaan program aplikasi bidang ketekniksipilan.   
 
Modul ini merupakan pengembangan materi yang sebelumnya telah ditulis modul 
aplikasi komputer bidang transportasi edisi 1 yang berisi metode analisis data seismik 
gelombang permukaan.  Modul ini berisi prosedur pelaksanaan metode SASW yang 
dilaksanakan di perkerasan jalan.  Metode SASW telah diselidiki mampu digunakan 
sebagai salah satu metode pengukuran nilai kekakuan bahan (stiffness) pada setiap 
lapisan jalan (dari lapisan permukaan hingga lapisan tanah dasar).  Semoga modul ini 
berguna untuk membantu mahasiswa dalam pemahaman pemakaian metode SASW 
untuk mengevaluasi nilai kekakuan bahan perkerasan jalan, selain itu juga sebagai 
keperluan panduan praktikum khusus, bahan perkuliahan (bagian dari topik Evaluation 
on Pavement Management System, PMS) dan tugas akhir mahasiswa yang mengambil 
aplikasi teknologi bidang teknik transportasi dengan topik penelitian tentang metode 
NDT berdasarkan gelombang seismik. 
 
Saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan manual ini secara 
progresif dan berkelanjutan.  Terima kasih diucapkan kepada Prof. Dr. Mohd Raihan 
Taha, Prof. Dr. Abdurrahim Syamsuddin dan Dr. Khairul Anuar Mohd. Nayan 
(Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia), Mr. Abdul Ghani Harun (Ketua 
Laboratorium Tahun 2002 di Universiti Kebangsaan Malaysia) dan para stafnya, Bapak 
Suharsono (kandidat Ph.D di Program Geologi, Universiti Kebangsaan Malaysia), MR. 
Mecit Kurt (Master student di Jabatan Kejuruteraan Awam dan Struktur, Universiti 
Kebangsaan Malaysia), Mr. M. Najib, B.Sc. (Technical Support Official dari 01dB Company 
Malaysia) atas saran bagi materi SASW dan berbagai bantuan pembekalan software ini 
yang diberikan kepada kami.  Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada bantuan 
dana penelitian dari Fakultas Teknik UMY dan Kementerian Sains, Teknologi dan 
Sekitaran Malaysia untuk penulis dalam melakukan studi yang berkelanjutan mengenai 
teknologi SASW untuk perkerasan jalan.  Ucapan terima kasih juga diberikan kepada Ir. 

⎡ - 3  - ⎤ 



Gendut Hantoro MT., Ir. Sentot H., MT., dan Dr. Siegfried, yang bersama-sama penulis 
telah berkelanjutan meneliti dan mengembangkan bidang keilmuan perkerasan jalan 
termasuk di dalamnya pengujian SASW di Indonesia.   
Tak lupa, ucapan terima kasih disampaikan untuk Rika Nuraini, ST., isteri tercinta, yang 
tak kenal putus membantu dan menjadi semangat bagi penulis selama menjalankan 
studi ini.  Juga ucapan terima kasih riset asisten penulis yang membantu dalam kerja 
keras ini. 
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PENDAHULUAN 
 
 
Dalam manual ini, prosedur pengukuran metode SASW di lapangan dijelaskan 
dalam 2 tahapan yang masing-masing prosesnya saling terkait.  Setiap tahapan 
memerlukan 2 hingga 3 kali tatap muka dimana masing-masingnya terdapat 
urutan kerja dan beberapa display untuk penjelasan topik bahasan masalah yang 
dapat digunakan untuk latihan analisis. 
 
Bagian pertama menjelaskan latar belakang metode SASW sebagai pengantar  
menuju penjelasan mengenai peralatan yang digunakan dalam metode SASW. 
Selanjutnya pada bagian kedua dijelaskan proses persiapan pengambilan data 
yang terkait dengan proses kalibrasi alat dan set up penganalisis spektrum.  
Kemudia, prosedur pengukuran yang dilaksanakan di perkerasan jalan 
diberikan secara bertahap dan terperinci.  Pada bagian akhir dijelaskan 
penggunaan software 01 dB untuk pengontrolan hasil dan penyimpanan data 
guna analisis gelombang dalam domain frekuensi lebih lanjut.  
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TAHAP 1 
PERALATAN DALAM PENGUJIAN SASW 

 
 
⇔ Jumlah Pertemuan yang diperlukan  : 2 kali 

⇔ Lama Setiap Pertemuan   : 100 menit  

⇔ Tujuan Umum     : 

 
“Mahasiswa diharapkan mengetahui metode SASW sebagai salah satu pengujian NDT di 
perkerasan jalan dan mampu mengenali peralatan yang digunakan untuk keperluan 
pengujian SASW”. 
 
 Tujuan Instruksional    : 

 
a. Mahasiswa difahamkan mengenai latar belakang metode SASW. 
b. Mahasiswa difahamkan mengenai peralatan yang digunakan untuk pengukuran 

SASW di lapangan. 
c. Mahasiswa dikenalkan persiapan kalibrasi alat dan sumber gelombang, sebelum 

digunakan di lapangan  
 
⇔ Perangkat   :  OHP/LCD (Slides Presentation) 

⇔ Sofware   :  ---  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⎡ - 7  - ⎤ 



PERTEMUAN 1 
WAKTU PERTEMUAN : 100 MENIT 
 
 
A. LATAR BELAKANG METODE SPECTRAL ANALYSIS OF SURFACE 

WAVE  (SASW) 
 
Salah satu metode NDT yang telah dikembangkan sejak tahun 1980 di University 
of Texas at Austin, Amerika Serikat adalah metode analisis spektrum gelombang 
permukaan atau Spectral Analysis of Surface Wave  (SASW).  Metode ini 
merupakan pengembangan teknologi dari metode keadaan mantap, steady state 
method (Jones, 1958), yang memanfaatkan perambatan gelombang permukaan 
dari sumber mekanik buatan untuk menilai kecepatan gelombang ricih yang 
merupakan representasi dari kekakuan (stiffness) suatu struktur.  Nilai kekuatan 
struktur bahan (modulus bahan) seterusnya dapat ditentukan dari parameter 
kecepatan gelombang.  Di Indonesia, pengembangan metode SASW belum 
pernah dilakukan studi dan aplikasi teknologi sebagai suatu metode penilaian 
struktur bangunan, perkerasan jalan dan jembatan.  Pengembangan SASW 
sangat berpotensi untuk dikembangkan di Indonesia, selain harga peralatannya 
yang relatif lebih murah dibandingkan dengan FWD, pemodelan untuk 
intepretasi data dapat menggunakan model dinamis perambatan gelombang 
sehingga hasil yang diperolehi lebih mendekati kepada kondisi sebenar perilaku 
gelombang pada bahan perkerasan di lapangan.   
 
Keunggulan dari metode SASW ini adalah sifat pengujiannya yang tidak 
memberikan sebarang kerusakan pada struktur, metode ini murah dalam 
pelaksanaannya dan cepat untuk proses analisis hasilnya.  Perkembangan 
metode SASW meliputi sejumlah pengujian dan riset yang telah dijalankan 
untuk berbagai jenis infrastruktur dan penggunaan teknik analisis yang 
diautomasi sepenuhnya.  Perkembangan konsep kaedah seismik untuk 
keperluan geoteknik mula–mula diperkenalkan oleh Terzaghi (1943) dan 
Hvorslev (1949) yang menyatakan prinsip–prinsip kerja gelombang permukaan.  
Dengan menggunakaan prinsip–prinsip tersebut, Jones (1958) memulai aplikasi 
metode gelombang Rayleigh dengan menggunakaan vibrator harmonik yang 
stabil pada struktur tanah dan jalan raya.  Hasil penelitiannya belum 
menunjukkan hasil yang memuaskan disebabkan oleh keterbatasan peralatan 
untuk mendeteksi dan menganalisis gelombang.  Sejalan perkembangan 
teknologi informasi, pengujian konvensional gelombang permukaan di atas telah 
dikembangkan menjadi metode SASW.  Metode SASW dimulai dari studi 
Wiliam (1981) dan Heisey (1982) yang mengembangkan metode pengukuran 
gelombang permukaan dengan menggunakan palu mekanik sebagai sumber 
pembangkit gelombang. Aplikasinya yang pertama telah dilakukan oleh 
Nazarian (1984) dan Nazarian & Stokoe (1984) yang menjelaskan penggunaan 
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SASW kepada analisis kekakuan tanah dan struktur timbunan jalan.  Dalam 
studinya, hasil pengukuran SASW telah dibandingkan dengan pengujian lubang 
silang (cross hole) dan mendapati hasil pengujian SASW memiliki ketepatan yang 
tinggi.  Pengujian yang sama juga telah dilakukan oleh Hiltunen & Woods (1988) 
yang menghasilkan korelasi yang memuaskan dari kedua metode pengujian.  
Penggunaan teknik SASW telah didapati berhasil untuk beberapa pengujian 
lapangan diantaranya studi karateristik fondasi bangunan (Madshus & 
Westerdhal 1990; Stokoe et al. 1994), pengukuran lapangan nilai kekakuhan 
tanah (Matthews et al. 1996), penilaian struktur beton (Rix et al. 1990; Cho 2002), 
pendeteksian lapisan pada struktur motar semen (Cho et al. 2001), penilaian 
kepadatan suatu struktur tanah timbunan (Kim et al. 2001) dan struktur fondasi 
(ballast) jalan kereta api (Zagyapan et al. 2002).  Haupt (1977), Dravinsky (1983), 
Curro (1983) dan Gucunski et al. (1996, 2000) telah menunjukkan bahwa 
gelombang permukaan sangat sensitif kepada anomali (contohnya pengaruh 
keretakan dan lubang dalam struktur yang tidak homogen) yang terletak di 
permukaan suatu media.  Untuk validasi pengukuran SASW di perkerasan jalan, 
Rosyidi et al. (2002, 2003, 2004) dan Rosyidi (2004) telah menjalankan pengujian 
lapangan di tipe perkerasan lentur dimana menghasilkan persamaan empiris 
dari hubungan kapasitas kekuatan tanah terhadap nilai dinamis bahan yang 
diukur melalui gelombang.  Hasil kajiannya menunjukkan bahwa terdapat nilai 
korelasi positip yang tinggi dari hubungan nilai CBR terhadap nilai kecepatan 
gelombang geser dan modulus elastik bahan yang dihasilkan dari pengukuran 
SASW.  Hasil kajian tersebut menunjukkan potensi penggunaan SASW yang 
cukup luas untuk penilaian pemeliharaan suatu struktur.  
 
Tahapan analisis data gelombang permukaan dalam metode SASW terbagi 
dalam 3 proses utama (Nazarian & Stokoe 1984), yaitu : 
 
2. Proses pengambilan data di lapangan, menggunakan penganalisis spektrum 

(spectrum analyzer), 
 
3. Pembuatan kurva penyebaran kecepatan gelombang Rayleigh melawan 

frekuensi atau panjang gelombang, 
 
4. Proses inversi untuk mendapatkan profil akhir. 
 
Dalam modul ini dijelaskan prosedur pelaksanaan pengukuran metode Spectral 
Analysis of Surface Wave (SASW) di lapangan dengan obyek pengukuran pada 
perkerasan jalan. 
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B. SIGNIFIKASI PENGGUNAAN SASW DALAM TEKNIK SIPIL 
 
Dalam bidang ketekniksipilan, pengetahuan mengenai perilaku bahan akibat 
pembebanan sangat penting artinya untuk mendapatkan kapasitas beban yang 
dapat diterima oleh suatu bahan.  Perilaku bahan ini diukur dalam suatu 
parameter yang dikenali sebagai nilai kekakuan bahan (stiffness), tegangan 
(strength) dan nilai reaksi regangan (strain) bahannya.   
 
Nilai kekakuan bahan biasanya dinilai dari nilai modulus bahannya.  Salah satu 
sifat terpenting dalam nilai modulus bahan (termasuk di dalamnya struktur 
perkerasan jalan) adalah modulus elastis bahan.  Modulus elastis atau yang 
sering disebut sebagai modulus Young (dirumuskan oleh Thomas Young pada 
tahun 1807) merupakan representasi dari rasio yang konstan (tetap) dari 
tegangan dan regangan (E = stress/strain).  Selanjutnya nilai fleksibilitas 
beberapa obyek/struktur (dapat berupa perkerasan, landasan pesawat, jembatan 
dll.) tergantung dari modulus elastisitasnya dan bentuk geometriknya.  
Meskipun demikian perlu diketahui bahwa tegangan (suatu tekanan yang 
diperlukan untuk membuat suatu struktur retak/pecah) adalah tidak sama 
pengertiannya dengan nilai kekakuan yang diukur menggunakan nilai modulus 
elastik.  Suatu kondisi material disebut elastik apabila bentuk material tersebut 
dapat kembali seperti sediakan/aslinya/ukurannya seketika itu setelah 
meregang akibat suatu tegangan tertentu.  Hampir semua material dapat 
menjadi elastik hingga beberapa derajat/peringkat tertentu sepanjang beban 
yang diberikan tidak menyebabkan mengalami perubahan bentuk yang 
permanen.  Untuk itu, parameter modulus elastik adalah diperlukan untuk 
mengukur perubahan bahan dimana nilainya tidak dipengaruhi oleh amplitudo 
regangannya yang signifikan.  Dalam perkerasan jalan, perubahan parameter 
modulus elastisitas telah digunakan secara berkelanjutan untuk menilai kualitas 
jalan apakah jalan dalam kondisi struktural yang baik atau buruk dari kondisi 
pasca konstruksi selama umur layanannya.   
 
 Untuk mendapatkan nilai modulus elastisitas perkerasan jalan dapat dilakukan 
pendekatan melalui pengujian laboratorium dan pengujian lapangan.  Pengujian 
laboratorium yang telah ada diantaranya pengujian resilien modulus (MR), 
pengujian modulus elastik dinamik kompleks (E*), pengujian triaxial (E statik), 
pengujian kolom resonan (E dinamik), dll.  Dari beberapa pengujian laboratoium 
di atas, hanyalah pengujian kolom resonan saja yang dapat mendekati nilai 
modulus elastik bahan yang sebenarnya.  Meskipun demikian pengujian 
laboratorium memerlukan pengambilan sampling dan pengkondisian contoh 
yang memerlukan waktu yang kurang efisien.  Sementara itu, penelitian metode 
pengujian di lapangan untuk menentukan nilai modulus pun dilakukan.  
Pengujian FWD dan dynaflect merupakan salah satu pengujian lapangan yang 
menggunakan konsep lendutan.  Namun kedua alat ini hanya mampu 
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menentukan pendekatan nilai modulus elastik bahan yang masih dipengaruhi 
oleh regangan.  Untuk itu dilakukan pendekatan yang lebih reliable dengan 
metode perambatan gelombang (termasuk didalamnya metode SASW).  Konsep 
ini lebih mampu melakukan pendekatan nilai modulus elastik yang bersifat 
dinamik untuk nilai modulus yang tidak dipengaruhi oleh amplitudo regangan.  
Nazarian & Stokoe (1984) menerangkan bahwa konsep ini mampu menghasilkan 
modulus elastik yang menyamai nilai modulus elastik maksimum.  Gambar 1.1 
menjelaskan letak pengujian gelombang permukaan di lapangan (in situ seismik 
test) terhadap beberapa pengujian lainnya.  Pengujian seismik memiliki 
pendekatan nilai modulus elastik dinamik bahan pada tingkat regangan hingga 
kurang dari 0.001 %. 
 
 

 

10-4 10-3 10-2 10-1 10-0 101 

Shear Strain 

In Situ 

Resonant 

Torsional 

Simple 

Gambar 1.1 Tingkat rengangan pengujian seismik di lapangan (in situ) terhadap 
pengujian lainnya 

 
 
 
C. PERALATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK PENGUKURAN SASW 
 
a. Sumber Mekanik Gelombang 
 
Sumber mekanik gelombang yang digunakan untuk pengujian SASW dipilih 
yang mampu menghasilkan tenaga gelombang permukaan Rayleigh pada 
rentang frekuensi yang diperlukan dalam pengukuran.  Gelombang yang 
diperlukan dalam pengukuran SASW di perkerasan jalan adalah gelombang 
transient (tidak selaras) dengan berbagai rentang nilai domain frekuensi, 
sehingga tidak diperlukan sumber harmonik dengan frekuensi tunggal.  
Gelombang ini dapat diperoleh melalui jenis sumber gelombang sementara 
(transient source), yang serupa dengan sumber pukulan mekanik seperti palu 
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ringan, bola baja, palu kayu, palu yang besar dan pemberat yang dijatuhkan 
secara bebas.  Tinggi rendahnya ketinggian jatuh tidak mempengaruhi nilai 
frekuensi, namun hanya membedakan tingkat energi yang disalurkan.  Semakin 
keras sumber menyentuh permukaan maka semakin besar energi yang 
disalurkan.  Tingkat energi diukur melalui amplitudo gelombang yang diterima 
oleh penganalisis spektrum.  Kebaikan penggunaan jenis sumber gelombang  
mekanik transient ini adalah kemudahan dalam mobilitas dan pengukuran di 
lapangan.  Tambahan lagi, sumber ini dapat untuk menghasilkan pengukuran 
domain waktu bagi peningkatan kualitas sinyal terhadap gangguan (signal to 
noise ratio).  

 
Untuk menghasilkan frekuensi tinggi (untuk pengukuran lapisan permukaan 
dari aspal maupun beton) dapat digunakan sumber gelombang berupa bola baja 
(steel ball bearing) dengan ukuran diameter 11.8, 15.8, 18.9, 22 dan 25.1 mm 
dengan berat 5, 15, 30, 45 dan 65 g (Rosyidi, 2004).  Semakin kecil diameter dan 
ringan berat bola baja dapat menghasilkan frekuensi yang tinggi.  Ini disebabkan 
oleh semakin kecilnya ruang sentuh bola dengan hentakan energi yang ringan.  
Gambar 1.2 menjelaskan visualisasi bola baja yang digunakan untuk pengukuran 
SASW oleh Rosyidi (2004).   
 

 
 

Gambar 1.2 Beberapa bola baja yang digunakan untuk menghasilkan  
gelombang berfrekuensi tinggi 

 
Sementara itu, untuk mendapatkan gelombang dengan frekuensi yang lebih 
rendah (sesuai untuk pengukuran lapisan fondasi dan tanah dasar) dapat 
digunakan pemukul/palu (hammer) dengan berat yang bervariasi diantaranya 
sebagaimana yang direkomendasikan oleh Rosyidi (2004) untuk pengukuran 
SASW di perkerasan jalan sebagai 0.19, 0.58, 1.1, 1.92 dan 4.87 kg atau lebih (jika 
ingin frekuensi yang dihasilkan lebih rendah).  Gambar 1.3 menjelaskan 
beberapa jenis palu mekanik yang digunakan untuk menghasilkan gelombang 
dengan frekuensi yang rendah. 
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Gambar 1.3 Beberapa palu mekanik untuk menghasilkan gelombang 
berfrekuensi rendah 

 
Penggunaan sumber gelombang yang sama tidak selalu menghasilkan frekuensi 
yang sama pada semua lokasi (Joh, 1996).  Hal ini dipengaruhi oleh bahan dan 
berat palu yang digunakan serta kekakuhan profil bahan pada lokasi pengujian.  
Oleh itu, beberapa percobaan ketukan/pukulan untuk jenis dan berat sumber 
gelombang yang digunakan sebelum melakukan pengukuran SASW di lapangan 
perlu dijalankan terlebih dahulu. 

 
b.  Sensor 
 
Dalam pengukuran SASW di perkerasan jalan, digunakan sensor jenis 
akselerometer piezoelektrik yang berkemampuan menangkap getaran dari 
frekuensi rendah 10 Hz hingga frekuensi tinggi (20 kHz).  Wilayah frekuensi ini 
boleh digunakan untuk mendeteksi profil perkerasan sehingga lapisan tanah 
dasar (Rosyidi, 2004).  Akselerometer yang digunakan untuk pengukuran SASW 
di perkerasan jalan dapat berupa jenis piezoelektrik simetri tunggal DJB model 
A/123/E dengan rentang reaksi frekuensi ± 5 % pada 1.2 hingga 20 kHz 
(Rosyidi, 2004), sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 1.4. 
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Gambar 1.4 Akselerometer piezoelektrik rentang frekuensi 1,2 - 20 kHZ 

 
 
c. Penganalisis Spektrum 

 

Penganalisis spektrum merupakan peralatan osiloskop dan perekam data sinyal 
analog ke digital melalui metode Fast Fourier Transform (FFT).  Berasaskan 
kemampuan penganalisis spektrum ini, sinyal gelombang dalam bentuk 
amplitudo dan waktu kedatangan gelombang dari sensor dapat direkam untuk 
operasi spektrum seterusnya.  Peralatan penganalisis spektrum terdiri dari satu 
unit akusisi (acquisition unit) yang dihubungkan kepada komputer “notebook” 
melalui kartu PC.  Partikel gelombang Rayleigh yang diterima sensor adalah 
data analog akselerasi yang diubah ke dalam bentuk digital melalui unit akuisis 
dan seterusnya dijalankan operasi spektrum oleh komputer. 

Dalam pengukuran SASW dapat digunakan unit akuisis Harmonie 01dB (Gambar 
1.5) berspesifikasi IEC 651-804 tipe 1 sebagai penganalisis spektrum sebagaimana 
telah digunakan oleh Rosyidi et al. (2002, 2003) dan Rosyidi (2004).  Unit 
Harmonie berukuran 110 x 35 x 220 mm dengan berat 700 grams  yang 
dipasangkan dengan empat saluran input analog dari sensor dan satu saluran 
output untuk kartu PC standar (PCMCIA) pada komputer (Gambar 1.6).  
Wilayah dinamik maksimum yang dapat diterima oleh penganalisis spektrum 
adalah 120 dB yang bergantung kepada kepekaan sensor.    
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Gambar 1.5 Penganalisis spektrum Harmonie 

 
Sebuah software Harmonie dBFA 32 dipasangkan dalam komputer untuk operasi 
spektrum data digital yang berkemampuan menjalankan analisis FFT dengan 
frekuensi sampel hingga 51.4 kHz dan spektrum frekuensi hingga 3200 garis.  
Komputer berperan untuk menganalisis dan mengoperasikan fungsi-fungsi 
spektrum sekaligus media penyimpan data.   
 
 

 
Gambar 1.6  Komputer notebook untuk operasi SASW 
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PERTEMUAN 2 
WAKTU PERTEMUAN : 100 MENIT 
 
D. KALIBRASI ALAT 
 
a.  Kalibrasi untuk Akselerometer 
 
Sebelum pengukuran di lapangan, akselerometer perlu dikalibrasi supaya 
frekuensi gelombang dapat diterima dengan baik.  Kalibrator yang digunakan  
dalam dapat berupa jenis VE10 dari 01dB (51 mm diameter dan 134 mm panjang) 
dengan berat 600 g dan wilayah frekuensi 159.2 Hz (± 1 %) untuk –10 hingga 55 
°C serta pengukuran akselerasi pada 10 m/s2 (RMS) ± 3 % untuk 10 hingga 40 °C 
dan ± 5 % untuk -10 hingga 55 °C (Gambar 1.7).   
 

 
Gambar 1.7  Kalibrator akselerometer 

 
Prosedur kalibrasi : 
a. Pasangkan akselerometer pada salah satu saluran di penganalisis spektrum. 
b. Aktifkan software dBFA 32. 
c. Set up seluruh peralatan yang akan digunakan dalam software, dimana 

software akan mengenali peralatan dan berbagai ukuran/spesifikasi yang 
digunakan (Prosedur set up alat dalam software dapat dibaca pada User 
Manual dBFA 32). 

d. Setelah seluruh set up telah dilakukan, buka menu Hardware Configuration 
dalam dBFA32 selanjutnya aktifkan channel yang telah tersambung 
akselerometer. Lihat Gambar 1.8 di bawah ini. 
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Tombol untuk 
mengaktifkan 
akselerometer 
pada channel 
terpasang 

 
Gambar 1.8 Tampilan hardware configuration untuk mengaktifkan channel 

 
e. Tekan menu Acquisition and selanjutnya tekan Calibration.  Seterusnya 

proses kalibrasi dapat dilakukan secara automatik menggunakan VE10.  
Gambar 1.9 menjelaskan tampilan calibration.  Tekan tool "Adjust", maka 
secara automatik computer akan menyesuaikan sensitivitas yang baru bagi 
akselerometer.  Tekan tool "Valid" apabila level kalibrasi (dalam dB atau Hz) 
dengan hasil deteksi akselerometer adalah sama.  

 

 
 

Gambar 1.9 Tampilan kalibrasi akselerometer pada software dBFA 32 dari 
penganalisis spektrum Harmonie 

 
b.  Kalibrasi untuk Sumber Gelombang 
 
Kalibrasi untuk sumber gelombang mekanik dimaksudkan untuk mendapatkan 
wilayah frekuensi yang dapat dicapai oleh gelombang yang dihasilkan.  Ini akan 
mempengaruhi kesesuaian gelombang yang akan dideteksi pada media yang 
direncanakan.  Proses kalibrasi dengan menggunakan spektrum auto yang 
menampilkan data amplitudo melawan frekuensi (Gambar 1.9).  Wilayah 
frekuensi dapat dideteksi melalui spektrum auto yang dihasilkan dengan 
metode bandwidth (Rosyidi 2004).  
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Prosedur kalibrasi :  
a. Aktifkan channel dengan akselerometer yang telah dikalibrasi pada 

penganalisis spektrum. 
b. Aktifkan menu spektrum auto untuk 1 channel. 
c. Lekatkan akselerometer pada media yang keras (beton/aspal). 
d. Ketuklah sumber gelombang pada jarak ± 40 cm. 
e. Rekam spektrum auto yang dihasilkan. 
f. Catat amplitudo maksimum yang bisa dicapai pada frekuensi puncak 

terukur. 
g. Bagilah amplitudo maksimum terhadap nilai 2 . 
 

2
maksimumA

A =  (1.1) 

h. Plot pada gambar spektrum dan akan dihasilkan wilayah dominant frekuensi 
yang bisa dideteksi dari gelombang yang dihasilkan oleh sumber gelombang 
tersebut (Gambar 1.10 dan 1.11). 

 

 

 
Gambar 1.10  Pengukuran frekuensi yang diterima dari bola 5 gram  

di atas permukaan jalan 
(Rosyidi, 2004) 

 

Gambar 1.10 dan 1.11 menunjukkan contoh spektrum auto yang dihasilkan oleh 
sumber mekanik berupa bola baja dengan berat 5 g dan palu seberat 4.87 kg.   
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Gambar 1.11  Pengukuran frekuensi yang diterima dari palu 4.87 kg  

di atas permukaan jalan 
(Rosyidi, 2004) 

Spektrum auto daripada bola baja 5 g (Gambar 1.10) mengandungi informasi 
wilayah amplitudo dan frekuensi yang dapat dibangkitkan.  Amplitudo 
maksimum bola ini diperolehi pada frekuensi 12.1 kHz.  Setelah amplitudo 
maksimum ditentukan, wilayah frekuensi dapat diperolehi dari nilai frekuensi 
respon (response frequency) pada batas amplitudo yang diberikan oleh Persamaan 
1.1 di atas.  Frekuensi yang diterima untuk bola baja 5 g ditunjukkan dalam 
wilayah 9.8 hingga 14.2 kHz (Gambar 1.10).  Hal ini menunjukkan bahwa bola 
baja ukuran ini dapat digunakan sebagai sumber gelombang berfrekuensi tinggi.  
Kaedah ini juga dapat digunakan untuk penentuan wilayah frekuensi rendah.  
Gambar 1.11 menunjukkan spektrum auto palu 4.87 kg bagi membangkitkan 
frekuensi rendah.  Julat yang diperolehi di antara 194 hingga 580 Hz.  Tabel 1.1 
menunjukkan conoth hasil pengukuran wilayah respon frekuensi seluruh 
sumber mekanik terhadap sinyal yang dibangkitkan ditunjukkan dari penelitian 
yang dilakukan oleh Rosyidi (2004).  

 

Dalam pengujian SASW pada struktur perkerasan jalan, perubahan frekuensi 
menentukan hasil data yang diperolehi kepada setiap lapisan profil.   Bentuk dan 
ukuran sumber mekanik gelombang yang digunakan berkait langsung dengan 
sampel frekuensi gelombang yang diperolehi.  Hal tersebut dibuktikan daripada 
hasil yang diperolehi dari bangkitan frekuensi gelombang seperti yang diberikan 
dalam Tabel 1.1.   
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Tabel 1.1 Wilayah frekuensi gelombang dari beberapa sumber mekanik  

Wilayah Frekuensi (kHz) Wilayah Frekuensi (Hz) Bola Baja  
(gram) Terendah Tertinggi 

Palu 
(kilogram) Terendah Tertinggi 

5 
15 
30 
45 
65 

130 
225 
360 

9.8 
8 
4 
2 
1 

0.813 
0.775 
0.663 

14.2 
12 
10 
8 
3 

2.26 
2.17 
1.781 

0.19 
0.58 
1.1 

1.92 
4.87 

962.5 
556.25 
487.5 

406.25 
194 

2575 
1718.75 

1575 
1087.5 

580 

 

Sinyal berfrekuensi tinggi (antara 1 hingga mendekati 15 kHz) diperolehi dari 
bola baja yang mempunyai berat 5 g (berdiameter 11.8 mm) hingga 65 g (25.1 
mm) diperlukan untuk mendapatkan data perambatan gelombang pada sampel 
gelombang di lapisan dangkal.  Bola berat 130 hingga 360 g menunjukkan batas 
minimum yang lebih rendah.  Palu yang mempunyai dengan berat 0.19 kg 
berupaya membangkitkan frekuensi tinggi dalam lingkungan sekitar 1 – 2.5 kHz, 
sedangkan perubahan ukuran dan berat palu daripada 0.58 hingga 1.92 kg boleh 
membangkitkan frekuensi di antara 0.4 – 1.7 kHz.  Selanjutnya palu dengan berat 
4.87 kg hanya mampu digunakan untuk membangkitkan sinyal berfrekuensi 
rendah untuk sampel lapisan yang dalam pada julat 194 – 580 Hz.  Daripada 
uraian di atas, dapat disimpulkan bahawa semakin kecil dan ringan sumber 
gelombang semakin tinggi frekuensi isyarat yang dihasilkan dan begitu 
sebaliknya.  

 
Penggunaan sumber gelombang yang tidak bersesuaian dengan frekuensi yang 
diperlukan tidak akan memberikan hasil yang diharapkan dalam kurva 
penyebaran kecepatan gelombang fase.  Gambar 1.12 menunjukkan kajian 
empirik yang dilakukan oleh Rosyidi (2004) mengenai pengaruh beberapa 
variasi sumber gelombang di atas perkerasan lentur yang dibangkitkan pada 
jarak di antara pengesan dan sumber gelombang sebesar 5 cm.  Profil perkerasan 
sebenarnya memiliki ketebalan lapisan perkerasan 60 mm dengan kecepatan 
gelombang geser 943 m/s dan dibawahnya terdapat lapisan fondasi dan 
subgrade dengan kecepatan gelombang yang lebih rendah (Gambar 1.12).  Hasil 
kajian empirik yang diperolehinya menunjukkan bahwa kurva penyebaran 
kecepatan gelombang fasa eksperimen untuk bola 1 hingga 3 dengan berat 5 
hingga 30 g menunjukkan corak yang sama dan boleh digunakan untuk 
mendapatkan data bagi lapisan permukaan aspal.  Bola 4 hingga 8 dan palu 1 
hingga 2 akan menghasilkan frekuensi yang lebih rendah berbanding bola 1 
hingga 3.  Tambahan lagi, kecepatan gelombang fase yang dihasilkan pula 
menjadi lebih rendah.  Selanjutnya, penggunaan sumber gelombang yang terlalu 
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ringan bagi pengesanan lapisan fondasi dan subgrade perkerasan jalan akan 
menyebabkan frekuensi yang diterima tidak akan menunjukkan jenis bahan 
yang dilaluinya.  Selain dari frekuensi yang terlalu tinggi, penggunaan sumber 
gelombang yang ringan hanya akan menghasilkan sinyal dengan amplitudo 
yang rendah.  Hal ini akan mengakibatkan sinyal yang dibangkitkan dapat 
diterima oleh sensor.  Oleh itu, penggunaan sumber gelombang frekuensi tinggi 
yang tepat sangat diperlukan dalam keberhasilan pedeteksian data gelombang 
pada lapisan permukaan aspal sedangkan lapisan fondasi dan subgrade hanya 
memerlukan frekuensi yang lebih rendah daripadanya.   

 

 
Gambar 1.12  Susunan profil perkerasan pada pengujian sumber gelombang 

(Rosyidi, 2004)  
 

 
 
Gambar 1.13  Pengaruh variasi punca gelombang pada kurva penyebaran 

gelombang di profil perkerasan jalan pada jarak punca-pengesan 5 cm 
(Rosyidi, 2004)  

 

⎡ - 21  - ⎤ 



 
Contoh Formulir Kalibrasi Sumber Gelombang 
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TAHAP 2 
PROSEDUR PENGUJIAN SASW 

 
 
⇔ Jumlah Pertemuan yang diperlukan  : 2 kali 

⇔ Lama Setiap Pertemuan   : 100 menit  

⇔ Tujuan Umum     : 

 
“Mahasiswa diharapkan mampu mengetahui prosedur pengujian metode SASW untuk 
penilaian parameter dinamik perkerasan jalan dan menjalankan perangkat pengujian 
termasuk di dalamnya perangkat lunak untuk keperluan analisis data dalam metode SASW”. 
 
 Tujuan Instruksional    : 

 
A. Mahasiswa difahamkan mengenai prosedur pengujian SASW di lapangan untuk 

penilain perkerasan jalan. 
B. Mahasiswa mampu mendisain parameter control untuk pengukuran di 

lapangan. 
C. Mahasiswa mampu menggunakan program aplikasi software 01dB dan perangkat 

keras (penganalisis spektrum). 
D. Mahasiswa mampu menyiapkan data yang diperlukan untuk analisis SASW 

selanjutnya.   
 
⇔ Perangkat  :   OHP/LCD (Slides Presentation), Harmonie 01dB, 

Sensor, pembangkit gelombang, pengukur lapangan, 
perekat bakar (sillicon glue), marker, computer 
notebook (yang telah diinstall dBFA 32) 

 
⇔ Sofware :   dBFA 32 dari 01dB France 
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PERTEMUAN 1 
WAKTU PERTEMUAN : 100 MENIT 
 

 

A.  PROSEDUR PENGAMBILAN DATA 
 
Prosedur yang digunakan untuk melakukan pengukuran analisis spektrum 
gelombang permukaan di lapangan adalah mengikut urutan sebagai berikut: 

 

1. Menentukan satu set jarak sensor (d) yang terdiri dari beberapa ukuran 
jarak diantara sensor yang berbeda dan pengukuran jarak dari letak sumber 
gelombang dengan sensor terdekat.  Nilai jarak ini kemudiannya dilebarkan 
secara berganda, biasanya dimulai dengan jarak yang terpendek (Gambar 
2.1).  Perubahan jarak sensor ini bertujuan untuk memperoleh seluruh 
wilayah panjang gelombang yang dirancang.   

 
Gambar 2.1 Penentuan letak sensor dan sumber gelombang dalam pengukuran 

(Rosyidi, 2004) 
 

2. Memilih sebuah sumber gelombang dan sepasang sensor yang tepat untuk 
setiap wilayah frekuensi yang telah ditentukan.  Nilai julat frekuensi yang 
dihasilkan oleh sesuatu sumber bergantung kepada bentuk dan berat punca 
tersebut (Matthews et al., 1996).  Oleh yang demikian, untuk menghasilkan 
pergerakan gelombang dalam wilayah frekuensi yang diperlukan dalam 
sesuatu pengukuran, beberapa set berat dan bentuk sumber gelombang 
perlu digunakan bagi memperolehi isyarat yang baik. 

 
3. Mengukur dan menentukan garis tengah imajiner dalam susunan sensor.  

Seterusnya dua sensor dengan spesifikasi yang sama, diletakkan dalam satu 
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garis lurus di atas permukaan lapisan yang telah diukur mengikut 
konfigurasi titik tengah sensor (Gambar 2.2).  Sensor juga harus terlekat 
secara baik agar dapat mendeteksi pergerakan gelombang dengan jelas dan 
tidak terdapat gangguan pada perpindahan fase akibat reaksi yang berbeda 
dari sensor.  Seterusnya penganalisis spektrum diatur untuk menunjukkan 
operasi spektrum tenaga, fungsi perpindahan atau spektrum tenaga silang 
dan fungsi koheren. 

 

 
Gambar 2.2 Konfigurasi Titik Tengah Sensor dalam pengukuran 

(Rosyidi et al., 2004) 
 

4. Menghasilkan gelombang dari sumber gelombang pada permukaan media 
yang memberikan reaksi menegak pada kedua sensor.  Penghasilan dan 
perekaman gelombang dilakukan secara berulang kali untuk memperoleh 
sinyal rata-rata dalam domain frekuensi.  Rata-rata sinyal yang diperoleh 
melalui pengulangan pengukuran dapat menghilangkan pengaruh 
gangguan acak (random noise) dan sinyal yang tidak jelas pada proses 
perekaman data (Nazarian, 1984; Karl, 1989). 

 
5. Mengukur parameter suhu di permukaan dan di dalam lapisan aspal setiap 

selesai pengukuran gelombang dan perekaman data oleh penganalisis 
spektrum.  Dalam pengukuran suhu ini sebaiknya dilakukan pada lapisan 
atas, selebihnya masuk ke dalam lapisan kurang lebih 2 hingga 3 cm.  

 
6. Menghitung kecepatan fase secara kasar menggunakan beberapa nilai 

frekuensi daripada spektrum fase yang diukur oleh penganalisis spektrum 
di lapangan.  Cara ini dilakukan untuk membandingkan kecepatan fase 
dari hasil penganalisis spektrum dengan nilai asumsi awal.  Tahapan ini 
dijalankan bagi mengontrol hasil spektrum fase dan nilai kecepatan supaya 
sesuai dengan media yang diukur.  Untuk mendapatkan hasil resolusi yang 
baik bagi kurva penyebaran lapangan, hasil spektrum fase tertutup 
(unwrapping) sebaiknya mempunyai dua hingga empat siklus (Joh, 1996). 
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7. Mengubah kedudukan sensor yang disesuaikan dengan jarak sensor dan 
sumber gelombang yang telah ditetapkan pada tahap pertama.  Kemudian 
tahap dua hingga enam di atas diulangi sehingga pengujian dilakukan bagi 
semua jarak sensor.  Dalam kajian SASW ke atas profil perkerasan jalan, 
penggunaan konfigurasi pengukuran profil depan (forward profile 
measurement) saja dapat dijalankan bagi keseluruhan jarak sensor.  Ini 
karena profil perkerasan memiliki tebal lapisan yang teratur dan seragam 
secara horisontal serta tidak memiliki lapisan miring (dip slope).  Oleh itu 
pengukuran profil kebalikan (reverse profile measurement) dapat diabaikan. 

 
 
B. DISAIN EKSPERIMENTAL UNTUK PENENTUAN JARAK JARAK 

ANTAR SENSOR DAN FREKUENSI UKUR YANG DIPERLUKAN 
 
 
Untuk pengukuran SASW pada profil kedalaman perkerasan jalan yang 
memiliki struktur yang berlapis, diperlukan beberapa set ukuran jarak antar 
sensor dan frekuensi sumber gelombang yang tepat untuk memberikan hasil 
yang teapt dan akurat.  Perancangan jarak sensor dan wilayah frekuensi dalam 
pengukuran dijelaskan berikut ini. 
 
1.  Pengaturan Jarak Diantara Sumber Gelombang dan Sensor 
 
Pada daerah berhampiran permukaan lapangan (near field), gelombang badan 
(Primer dan Sekunder, lihat penjelasan jenis gelombang ini dalam Kramer, 1996) 
akan dideteksi secara lebih cepat berbanding gelombang permukaan.  Oleh itu, 
jarak terpendek di antara sumber gelombang dan sensor terdekatnya perlu 
diperhitungkan dengan tepat supaya energi gelombang badan dapat teredam 
sebelum sampai pada sensor pertama.  Jarak di antara sensor terpanjang 
dirancang dengan mempertimbangkan kemampuan gelombang Rayleigh (R) 
untuk mendeteksi lapisan terdalam yang dikehendaki.  Selain itu, dalam 
pengukuran menggunakan dua sensor, jarak di antara kedua sensor adalah sama 
dengan jarak di antara sumber gelombang gelombang berbanding sensor 
terdekat (Heisey, 1982). 

 

Perancangan konfigurasi pengukuran dalam pengujian dimulakan dengan 
mengganggap bahawa perkerasan yang dikaji memiliki lapisan utama aspal, 
lapisan fondasi bahan berbutir dan lapisan subgrade daripada tanah yang 
dipadatkan.  Dalam kajian ini, panjang gelombang direncanakan supaya dapat 
mendeteksi bahan pada seluruh profil lapisan perkerasan yaitu pada kedalaman 
di antara 50 hingga 3000 mm.  Berdasarkan ini, maka jarak sensor minimum dan 
maksimum ditentukan sebagai berikut: 
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a. Jarak Sensor Terpendek 
 
Untuk panjang gelombang terpendek, jarak sensor dihitung sebagai satu 
hingga tiga kali panjang gelombang minimum.  Untuk pengukuran SASW di 
perkerasan jalan dapat diambil wilayah ukuran minimum jarak sensor 
terpendek ditentukan sebagai 50 hingga 150 mm (1 hingga 3 × 50 mm) 
berdasarkan Heisey (1982), Nazarian (1984) dan Joh (1996).  Apabila 
spektrum beda fase yang diukur menunjukkan kualitas sinyal yang baik 
hanya dengan satu siklus saja, maka jarak sensor yang diperlukan untuk 
mengukur gelombang dengan panjang 50 mm sebaiknya adalah lebih pendek 
daripada satu kali panjang gelombang minimum (50 mm). 

b. Jarak Sensor Terpanjang   
 
Untuk membangkitkan gelombang yang terpanjang, jarak sensor yang 
diperlukan adalah di antara 1500 hingga 2250 mm.  Ini diperolehi daripada 
nilai ½ hingga ⅓ (3000 mm) panjang gelombang yang direncanakan.  Untuk 
memudahkan pelaksanaan pengujian di lapangan, jarak terpanjang 
ditentukan sebagai 1600 mm.   

Setelah jarak sensor minimum dan maksimum diperoleh sebesar 50 mm dan 
1600 mm, ukuran jarak lainnya ditentukan secara berganda iaitu 100, 200, 400 
dan 800 mm.  Dengan itu, contoh satu set jarak sensor dalam pengukuran 
SASW untuk perkerasan ini adalah 50, 100, 200, 400, 800 dan 1600 mm.  
Pengukuran dengan cara tersebut dimaksudkan untuk memperolehi saling 
melampaui (over lapping) data gelombang yang secukupnya bagi 
mendapatkan kurva penyebaran yang baik.   

 
2.  Wilayah Frekuensi yang Dikehendaki 

 
Setelah set jarak di antara sensor ditentukan, wilayah frekuensi sumber 
gelombang pula perlu dirancang bagi mendapatkan gelombang permukaan 
yang dikehendaki pada setiap jarak sensor.  Sebagai contoh diambil jarak sensor 
200 mm, yang dianggarkan mampu mengesan lapisan fondasi perkerasan 
dengan kecepatan geser 500 m/s untuk panjang gelombang yang dipilih pada ⅓ 
hingga 2 kali jarak sensor yang ditentukan menggunakan kriteria penyaring 
Heisey (1982).  Nilai frekuensi maksimum dan minimum dapat ditentukan dari 
panjang gelombangnya sebagai: 

 

fmaksimum = 
minimumλ

phV
 dan fminimum  =  

maksimumλ
phV

 (2.1) 

 
menggunakan hubungan di atas diperolehi, 
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fmaksimum = ( )

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧
×

3
2.0

9.0500  = 6750 Hz (2.2) 

 

fminimum = ( )
22.0
9.0500

×
×  = 1125 Hz (2.3) 

 
 

Tabel 2.1 Rancangan wilayah frekuensi untuk pengujian 

Jarak Sensor (mm) 
Kecepatan 

Gelombang Geser 
rencana (m/s) 

Wilayah 
Frekuensi (Hz) 

50 1000 9000 – 54000 

100 1000 4500 – 27000 

200 500 1125 – 6750 

400 500 562.5 – 3375 

800 300 168.75 – 1012.5 

1600 300 84.375 – 506.25 

 

Daripada perhitungan di atas (Persamaan 2.2 dan 2.3), wilayah frekuensi 
sumber gelombang untuk jarak sensor 200 mm dianggarkan mempunyai nilai 
di antara 1125 hingga 6750 Hz supaya boleh mendeteksi perambatan 
gelombang dalam lapisan fondasi (base) perkerasan pengujian.  Melalui 
proses perhitungan yang sama, seterusnya dapat ditentukan wilayah 
frekuensi sumber gelombang untuk jarak sensor yang lain sesuai dengan 
pendeteksian media yang diharapkan.  Wilayah frekuensi yang telah 
diperolehi digunakan sebagai dasar pemilihan sumber gelombang dan sensor 
yang lebih tepat (Tabel 2.1).   
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PERTEMUAN 2 
WAKTU PERTEMUAN : 100 MENIT 
 

C. PENGOPERASIAN SOFTWARE dBFA 01dB UNTUK PENGUKURAN 
SASW MENGGUNAKAN PENGANALISIS SPEKTRUM HARMONIE 
01dB 

 
1. Pengoperasian untuk Pengambilan Data Gelombang 
 
Setelah konfigurasi lapangan dilakukan dan peralatan telah ditempatkan secara 
baik pada lokasi-lokasi yang telah direncanakan, penganalisis spektrum 
Harmonie dapat disambungkan ke komputer notebook (Catatan : komputer telah 
di-install program "dBFA 32" dan pengaktifan "Sinus Harmonie")1 
menggunakan kartu PC (connector unit)2.   
 
Prosedur pengoperasian data gelombang dapat dilakukan menurut urutan 
berikut ini : 
 
a. Tekan icon pada komputer untuk masuk dalam software dBFA 32 

sebagaimana diberikan pada Gambar 2.3.  Selanjutnya akan muncul halaman 
(window) pembuka.  Tekan menu "Acquisition" yang selanjutnya tekan 
"Hardware Configuration" (Gambar 2.4).  

 

 
Gambar 2.3 Icon dBFA 32 dalam komputer notebook 

 
Dalam Menu ini (Gambar 2.4) pastikan bahwa sensor 
telah terpasang dengan baik pada penganalisis spektrum 
dan sensor terpasang pada nomor saluran (channel) 
sesuai dengan nomor seri sensornya.  Gambar 2.5 
menjelaskan menu Hardware Configuration untuk 
memastikan setiap kolom terisi dengan baik. 
 
Gambar 2.4 

                                                 
1 Untuk meng-install program dBFA 32 dan Sinus Harmonie perlu membaca manual software secara lengkap dan 
menggunakan kriteria komputer dan Windows yang sesuai. 
2 Untuk menggunakan kartu PC diharapkan telah membaca buku manual Harmonie secara lengkap. 
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Identifikasi letak nomor saluran 
(channel) pada unit akuisisi 01 dB 

  Gambar 2.5  
 

Apabila set konfigurasi telah sele
menekan "Save as…" dalam dialog
format : " nama file .HCF".  Konf
menekan tool "OK" pada dialogue bo

 
b. Selanjutnya setelah proses konfigur

dan tekan menu "New measurem
"Transient Mode File" dalam dialo
Gambar 2.6, seterusnya akan muncu

Gam
 
 

Nama transducer/sensor yang 
digunakan (spesifikasi sudah masuk 
dalam dBConfiguration 
Identifikasi bahwa transducer yang akan 
digunakan sudah diaktifkan dB 

sai, simpanlah file konfigurasi dengan 
ue box, dan file akan tersimpan dengan 
igurasi sudah dapat digunakan dengan 
x.  

asi selesai, kembali tekan "Acquisition", 
ent set-up".  Kemudian, pilihlah menu 
gue box yang muncul.  Windows dalam 
l. 

bar 2.6 
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Menu (tools bar) di kolom sebelah kiri menunjukkan opsi-opsi operasi dalam 
pengukuran dan penyimpanan data, sebagaimana dijelaskan dalam Gambar 
2.7.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Gambar 2.7 
 
c. Sebelum dimulainya proses

pada kedua sensor per
penerimaan sinyal yang ba

tool :  untuk pen
pengaturan secara autom
dikehendaki, akan muncul 
2.8.  Fungsi utama set up in

 

Untuk mengatur "Gains" dan kepekaan 
sensor terhadap platform sinyal yang 
akan diukur. (Lihat bagian c)  
Untuk mengatur jumlah pukulan yang dikehendaki, 
wilayah frekuensi yang diukur, garis spektrum, dan 
opsi perekaman data  
Untuk memulai perekaman data (akuisisi) 

Untuk melakukan perekaman data (akuisisi) automatik 

Untuk menyimpan hasil perekaman data (akuisisi) 
Untuk menghapus hasil perekaman data (akuisisi) 

Untuk menghentikan proses pengukuran sebelum 
seluruh pengukuran diselesaikan.  

 
l
i

i

Untuk mengvalidasi hasil pengukuran sekarang 
(current result) dan untuk memulai pengukuran 
selanjutnya.  

Untuk menolak hasil pengukuran sekarang (current 
result) dan untuk memulai pengukuran selanjutnya.  

perekaman data dalam pengukuran SASW, gains 
u diatur guna mendapatkan akuisisi slope 
k.  Pengaturan gains dilakukan dengan menekan 

gaturan secara manual dan  untuk 
atik.  Selanjutnya apabila set manual yang 
dialog box sebagaimana diberikan dalam Gambar 
 dijelaskan dalam Gambar 2.9. 

 
Gambar 2.8 
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Kolom ini menunjukkan spektrum penerimaan sinyal terhadap 
slope threshold yang ada.  Apabila spektrum berwarna hijau, berarti 
sinyal diterima oleh channel/sensor  di  bawah threshold.  Jika 
spektrum berwarna kuning, maka sinyal diterima di atas 
threshold.  Percobaan sumber gelombang perlu dilakukan untuk 
memastikan bahwa setiap pukulan  yang diberikan pada 
permukaan jalan akan menghasilkan spektrum berwarna kuning, 
sehingga sinyal dapat terekam dengan baik di atas threshold. 
 
Khusus untuk pengesanan menggunakan jarak sensor dan sumber 
gelombang yang jauh, gains perlu ditingkatkan sehingga 
senstivitas channel dalam menerima sinyal menjadi lebih peka. 

 Gambar 2.9 
 
Keterangan : 
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d. Langkah selanjutnya adalah menampilkan fungsi-fungsi spektrum yang 
dikehendaki dalam pengukuran SASW.  Spektrum-spektrum tersebut 
meliputi: Signal, Autospectrum, Cross spectra atau Transfer Function, dan 
Coherence.  Untuk menampilkan kurva-kurva tersebut digunakan perintah : 

 Display/Curve untuk mendefinisikan windows pengukuran.  Dialogue 
box yang akan muncul dalam layer seperti dalam Gambar 2.10.  

 

 
     Gambar 2.10 
 

Keterangan :  1. Menunjukkan kurva spektrum yang akan dipilih 
   2. Menunjukkan channel/saluran dari tampilan fungsi tersebut 
  3. View untuk mengaktifkan dan Remove untuk menghilangkannya 
  4.  Menunjukkan spektrum garis (jika dinginkan). 
 

e. Kemudian, pengukuran dapat dilakukan.  Setelah semua konfigurasi sensor, 
sumber gelombang telah ditempatkan pada lokasi yang tepat, proses 

perekaman data dapat dimulai dengan menekan perintah  atau F3.  
Selanjutnya, sumber mekanik (bola baja atau palu) dapat membangkitkan 
gelombang dengan dijatuhkan atau dipukulan ke atas permukaan jalan 
secara bebas.   Secara berkelanjutan, sinyal akan diterima oleh sensor dan 
diteruskan kepada penganalisis spektrum dan ditampilkan dalam kurva 
spektrum di layar dalam bentuk data digital sebagaimana contoh dalam 
Gambar 2.11 (pengukuran di atas pelat beton).    Apabila sinyal 

dipertimbangkan baik dan dapat diterima, maka tekan untuk 
mengvalidasi/menerima data dan selanjutnya dilakukan pukulan sumber 
mekanik kedua, dan seterusnya sehingga memenuhi jumlah pukulan yang 
telah direncanakan dalam setiap pengukuran di satu titik.  Apabila sinyal 

dipertimbangkan tidak baik/buruk dan ingin dibuang, maka tekan  
dan data akan secara automatik terhapus selanjutnya pukulan dapat diulang 
kembali.  
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Gambar 2.11 
 
f. Apabila seluruh pukulan telah tercapai, data selanjutnya disimpan dalam file 

berekstensi " *. CMG ", dengan menekan perintah penyimpanan atau F12. 
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PERTEMUAN 3 
WAKTU PERTEMUAN : 100 MENIT 
 
 
2. Beberapa Perintah Editing yang Perlu Diketahui 
 
a. Fungsi Perata-rataan dalam kurva spektrum 
 

 
 
b. Unit Spektrum 
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c. Beberapa Parameter untuk Merubah Tampilan Kurva Spektrum 
 

 
 
 
d. Parameter Data untuk Tampilan Kurva Spektrum 
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