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RINGKASAN 

 

Indonesia merupakan negara yang cukup sering dilanda oleh bencana alam baik 

berupa gempa bumi, longsor, sunami, banjir maupun erupsi gunung merapi. Tanah longsor 

merupakan salah satu bencana yang memiliki frekuensi kejadian cukup tinggi dan 

menyebabkan banyak korban nyawa serta kerugian materil. Pendeteksian longsor secara dini 

penting dilakukan untuk mengurangi dampak dari bencana yang terjadi. Sejauh ini, 

pendeteksian dini bencana longsor sangat sukar untuk dilakukan karena keterbatasan dana, 

petugas dan waktu pengamatan yang tidak dapat dilakukan secara terus-menerus. Salah satu 

solusi yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangan teknologi Synthetc Aperture 

Radar (SAR). Teknologi SAR bekerja dengan gelombang elektromagnetik. Teknologi ini 

sangat efektif digunakan karena dapat bekerja menembus awan atau kabut asap yang sering 

terjadi di wilayah Indonesia. Sejauh ini, teknologi SAR yang banyak digunakan adalah 

berbasis satelit yang hanya merekam suatu area dalam periode waktu tertentu. Hal ini tentu 

sangat sukar digunakan untuk mendeteksi pergerakan tanah setiap waktu sebagai salah satu 

indikator akan terjadinya longsor. Untuk itu, dalam penelitian ini akan dilakukan rancang 

bangun sistem SAR yang dipasang langsung di area target (Ground-Based SAR). Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menghasilkan sistem yang dapat digunakan untuk mendeteksi 

pergerakan tanah pada area yang berpotensi akan terjadinya bencana longsor.  

Dalam penelitian rancang bangun sistem GB-SAR ini dilakukan beberapa tahap 

kegiatan yang meliputi perancangan, pengadaan komponen, perakitan, pengukuran kinerja 

sistem dan pengujian terbatas. Perancangan sistem sesuai dengan kebutuhan dan kondisi area 

target tempat sensor SAR akan dipasang. Berdasarkan hasil rancangan selanjutnya dilakukan 

pengadaan komponen dan perakitan sistem. Sistem GB-SAR yang telah dirakit kemudian 

diukur dan diuji kinerjanya di laboratorium untuk memastikan sistem telah berjalan sesuai 

dengan yang diharapkan sebelum uji terbatas di lapangan. Penelitian ini diharapkan dapat 

menghasilkan sebuah sistem yang mampu memberi peringatan dini bagi masyarakat yang 

tinggal di daerah rawan longsor sehingga mengurangi resiko terkena dampak bencana. 

Disamping itu, teknologi ini juga dapat dikembangkan untuk aplikasi lainnya seperti pada 

bidang pertanian, kostruksi dan lain sebagainya. Untuk mencapai tujuan penelitian, maka 

dalam penelitian ini akan digunakan metode rekayasa atau rancang bangun terhadap sistem 

GB-SAR. 
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BAB 1 PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang memiliki intensitas bencana alam cukup tinggi. 

Hal ini disebabkan letak geografis Indonesia yang terletak dalam jalur ring of fire kawasan 

Pasifik yang merupakan zona teraktif dengan deretan gunung vulkanis aktif di dunia. 

Disamping itu, Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak gunung dan perbukitan 

yang rentan terhadap terjadinya bencana longsor (Landslide). Posisi Indonesia yang berada di 

daerah tropis dan memiliki tingkat curah hujan yang tinggi dapat menjadi salah satu pemicu 

terjadinya bencana longsor. Pada tahun 2015, untuk seluruh wilayah Indonesia terdapat 

sekitar 350 kejadian tanah longsor. Sementara itu, untuk wilayah Sumatera Barat dalam tahun 

2015 ini terdapat 39 kejadian tanah longsor (BNPB, 2015). Data ini dapat memberi gambaran 

cukup tingginya frekuensi kejadian tanah longsor di Indonesia khususnya Sumatera Barat. 

Kejadian bencana ini dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan menyebabkan banyak 

korban nyawa dan kerugian materil (Ilham dkk. 2011).  

Usaha pencegahan dan mitigasi terhadap bencana longsor ini terus dilakukan baik 

ditingkat pemerintah daerah maupun secara nasional. Namun keterbatasan informasi dan 

sulitnya mendeteksi bencana longsor secara dini menyebabkan penanganan bencana ini belum 

dapat dilakukan secara maksimal. Pengamatan dengan kasat mata terhadap bencana longsor 

membutuhkan waktu, tenaga pengamat dan biaya yang tidak sedikit. Bahkan untuk beberapa 

wilayah tertentu, pengamatan cukup berbahaya untuk dilakukan. Dengan demikian, sebuah 

sistem yang dapat memantau pergerakan tanah secara terus menerus dapat menjadi solusi 

dalam mendeteksi dini bencana longsor.  

Salah satu teknologi yang dapat digunakan adalah sensor berbasis radar. Radar 

merupakan sensor aktif yang mengiluminasi sendiri daerah yang akan diamati dan tidak 

memerlukan cahaya matahari. Dengan demikian sensor berbasis radar dapat bekerja baik 

siang maupun pada malam hari. Penggunaan teknologi radar dalam bencana longsor telah 

banyak dilakukan untuk mengukur luas daerah dampak bencana dan besarnya perpindahan 

tanah setelah terjadinya bencana (Tazio et. al., 2005). Hal ini tentu hanya akan berdampak 

pada kebijakan dimasa yang akan datang namun tidak dapat menghindari terjadinya korban 

atau kerugian dari bencana itu sendiri. Disamping itu, data radar yang digunakan selama ini 

berasal dari data satelit yang tidak dapat merekam secara terus menerus pada suatu wilayah 

yang berpotensi untuk terjadinya bencana longsor. Untuk itu, perlu dikembangkan suatu 
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sistem yang dapat melakukan pengamatan secara terus menerus dan mendeteksi secara dini 

potensi bencana pada wilayah yang rawan longsor.  

Dalam teknologi radar, salah satu jenis inovasi yang dapat dikembangkan adalah 

dengan mengunakan Synthetic Aperture Radar (SAR) yang dipasang langsung di daerah 

rawan bencana (Ground-Based). Secara prinsip, GB-SAR ini menggunakan teknik yang sama 

dengan Satelite-Based SAR, namun data pada GB-SAR diperoleh dengan pergerakan radar 

yang berjarak beberapa kilometer dari area yang menjadi target (Antonello dkk., 2004; 

Masimo, dkk., 2003; Bozzano dkk., 2008). Pengamatan terhadap kondisi area target dapat 

dilakukan setiap waktu baik siang maupun malam tanpa tergantung pada kondisi cuaca. Data 

hasil pengukuran GB-SAR ini dapat diolah menjadi citra yang dapat memberikan informasi 

tentang pergerakan tanah sehingga dapat dijadikan peringatan dini terhadap potensi bencana 

longsor.  

Dalam penelitian sebelumnya, kajian GB-SAR untuk deteksi dini bencana longsor 

telah dilakukan yang menghasilkan parameter penting dalam merancang sistem GB-SAR. 

Untuk menindaklanjuti penelitian sebelumnya, maka dalam penelitian ini akan dilakukan 

rancang bangun sistem GB-SAR untuk deteksi dini bencana longsor. Hasil penelitian ini 

diharapkan menjadi modal awal dalam mengembangan sistem GB-SAR dalam berbagai 

aplikasi mitigasi dan pengukuran jarak jauh di Indonesia. 

 

1.2. Daya Ungkit 

a. Terciptanya sebuah rancangan dan sistem GB-SAR yang dapat digunakan untuk 

memonitoring dan mendeteksi secara dini akan terjadinya bencana longsor.  

b. Hasil penelitian ini dapat dikembangkan untuk berbagai aplikasi lainnya seperti untuk 

mengetahui kerusakan atau keretakan pada dinding bangunan. 

c. Penelitian ini membuka peluang untuk menghasilkan teknologi terbaru dengan biaya 

yang relatif murah jika dibanding dengan pembelian alat dari perusahan luar negeri. 

 

1.3. Luaran yang Diharapkan 

Dalam penelitian ini ada beberapa target luaran (output) yang ingin dicapai. Pertama, 

publikasi ilmiah pada Jurnal Internasional atau nasional terakreditasi dan presentasi hasil 

penelitian di seminar internasional atau nasional. Kedua, lahirnya desain dan prototipe sistem 

GB-SAR untuk deteksi bencana longsor. Ketiga, menghasilkan beberapa skripsi mahasiswa 

sebagai bagian dari penelitian ini. 
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1.4. Roadmap Penelitian 

Untuk mengembangkan sistem GB-SAR diperlukan beberapa proses dan tahapan-

tahapan yang harus dibangun secara berkelanjutan. Pada penelitian sebelumnya, telah 

dilakukan kajian teroritis GB-SAR yang menghasilkan formulasi, parameter dan spesifikasi 

sistem sensor SAR yang dibutuhkan. Dalam penelitian kali ini, akan dilanjutkan pada tahap 

rancang bangun sistem GB-SAR berdasarkan kajian dan parameter yang dihasilkan dalam 

penelitian sebelumnya. Rentetan kegiatan penelitian selanjutnya akan bermuara pada 

pengujian sistem GB-SAR pada daerah yang rawan dan berpotensi terjadinya bencana 

longsor. Gambar 1 memberikan gambaran tentang roadmap penelitan yang telah dan akan 

dikerjakan sehubungan dengan pengembangan sistem GB-SAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Roadmap penelitian 
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Dalam tahap penelitian rancang bangun sistem GB-SAR ini, akan dilakukan 

pembangunan sistem mulai dari perancangan sistem, pengadaan komponen dan modul, 

perakitan sistem, pengkuran hingga pengujian terbatas. Pada tahap awal kegiatan adalah 

merancang sistem GB-SAR yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi area target tempat 

sensor SAR akan digunakan. Berdasarkan hasil rancangan selanjutnya dilakukan pengadaan 

komponen dari sistem GB-SAR yang dilajutkan dengan perakitan sistem. Sistem GB-SAR 

yang telah dirakit kemudian diukur dan diuji kinerjanya di laboratorium untuk memastikan 

sistem telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Uji terbatas dilakukan untuk melihat 

data hasil pengukuran sistem secara ril jika digunakan di lapangan. 
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BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1. Ground Based Synthetic Aperture Radar (GB-SAR) 

Saat ini penggunaan radar sudah banyak ditemui dalam berbagai aplikasi seperti 

pencitraan (imaging), penginderaan jauh dan global positioning (Skolnik, 1970). Radar 

merupakan sensor aktif, dimana iluminasi terhadap target tidak bergantung pada sumber lain 

sehingga memungkinkan sensor ini bekerja pada siang dan malam hari. Untuk panjang 

gelombang tertentu, sensor ini dapat menembus hujan dan awan sehingga bisa beroperasi 

pada berbagai kondisi cuaca (Franceschetti, 1999). Untuk aplikasi sipil, radar pencitraan 

(imaging radar) sangat berkembang dan banyak diterapkan dalam teknologi penginderaan 

jauh. Diantara aplikasi radar pencitraan ini seperti pada eksplorasi minyak, pemetaan geologi, 

studi ekosistem, hidrologi dan berbagai aplikasi lainnya (Henderson dan Lewis, 1998).  

Radar pencitraan dibangun menggunakan prinsip Synthetic Aperture Radar (SAR). 

Sensor SAR menggunakan sistem pandangan samping (side looking) yang menggunakan 

lintasannya untuk mensintesis antena yang sangat panjang. Melalui elektronika digital modern 

dapat dihasilkan citra penginderaan jauh dengan resolusi tinggi. Ilustrasi cara kerja dari SAR 

ini seperti ditunjukan pada Gambar 2(Dozier, 2008). Berdasarkan Gambar 2, setiap pulsa 

yang dipancarkan dari sensor akan kembali diterima pantulannya pada sistem penerima dan 

direkam. Data-data yang direkam sepanjang lintasan pergerakan sensor akan diolah 

menggunakan variasi frekuensi Doppler dan demodulasi dengan mengatur variasi frekuensi 

pada sinyal yang diterima pada tiap titik dari area target. Melalui penyaringan sinyal ini akan 

dihasilkan gambar atau citra dengan resolusi tinggi. 

 

Gambar 2. Ilustrasi prinsip kerja SAR  
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 Dalam mengoperasikan sensor SAR, dapat digunakan wahana (platform) bergerak 

seperti pesawat atau satelit. Sementara itu, untuk sensor SAR yang dipasang tetap pada suatu 

tempat disebut juga dengan Ground Based SAR (GB-SAR). GB-SAR adalah sistem 

pencitraan penginderaan jauh terestrial berbasis radar (Tarchi dkk., 1999). Sistem GB-SAR 

ini terdiri atas sensor radar yang memencarkan dan menerima gelombang mikro secara 

berulang-ulang ketika sensor bergerak sepanjang laintasannya Noferini, 2004; Bernardini 

dkk., 2007). Panjang dari lintasan akan menentukan resolusi cross-range, semakin panjang 

lintasan maka resolusi cross-range yang dihasilkan akan semakin baik. GB-SAR banyak 

digunakan untuk aplikasi pemantau secara terus-menerus terhadap suatu area atau target 

tertentu. Pemasangan sensor secara permanen pada suatu posisi akan memudahkan untuk 

mengamati perubahan data pengukuran tiap waktu.  

 

2.2. Sistem Sensor GB-SAR 

Dalam perekaman data, sensor GB-SAR dibangun oleh beberapa blok rangkaian yang 

terdiri dari transmitter, receiver, dan antena seperti terlihat dalam Gambar 3. Transmitter 

terdiri atas chirp generator, bandpass filter (BPF), Local Oscillator (LO), Power Amplifier 

(PA), dan sebuah saklar (switch). Sementara itu receiver terdiri atas Low-Noise Amplifier 

(LNA), saklar yang berfungsi untuk mengurangi pengaruh antenna pda transmitter dan 

receiver, BPF, I/Q demodulator untuk menghasilkan data in-phase dan quadrature (phase), 

analog/digital (A/D) converter, dan sebuah memori. Data yang tersimpan dalam memori 

selanjutnya akan diolah melalui beberapa tahap seperti range compression, corner turn, 

azimuth compressions dan sebagainya sehingga dihasilkan gambar SAR. Seperti terlihat 

dalam Gambar 3, antena terdiri atas dua bagian yaitu untuk penerima (Rx) dan sebagai 

pemancar (Tx).   

 

 

 

Gambar 3. Blok diagram sensor GB-SAR 
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2.3. Longsor (Landslide) 

Longsor (Landslide) adalah suatu fenomena geologi dimana terjadi pergerakan tanah 

dalam rentang yang jauh. Dalam kejadian longsor sering ditemui perpindahan atau jatuhnya 

batu, pergerakan tanah dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Umumnya dalam 

kejadian longsor didahului oleh suatu pemicu yang dapat berasal dari alam seperti gempa, 

atau hujan deras, juga dapat berasal dari aktivitas manusia. Pemicu ini menyebabkan 

terjadinya ketidakstabilan pada kemiringan (slobe) permukaan suatu area. 

Di Indonesia, bencana longsor sangat sering terjadi. International Landslides 

Committee, ILC tahun 2009, melaporkan bahwa Indonesia memiliki peringkat dua tertinggi 

angka kematian yang disebabkan oleh bencana longsor yang mencapai 441. Salah satu contoh 

kejadian longsor yang cukup besar adalah di Jeneberang Sulawesi, pada tanggal 26 Maret 

2004. Hasil penelitian terhadap bencana longsor ini sudah dilaporkan oleh Hasnawir dkk. 

(2006) dan Tsuchiya dkk. (2009). Sebaran kejadian bencana longsor di Indonesia dan kasus 

longsor di Jeneberang seperti terlihat dalam Gambar 4. 

 

Gambar 4. A Sebaran kejadian longsor di wilayah Indonesia (Warna Pink, kejadian paling 

sering) dan B kejadian longsor di Jeneberang Sulawesi (Ilham A, 2011). 

A 

B 
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BAB 3 TUJUAN DAN MANFAAT 

 

3.1. Tujuan Penelitian 

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan sistem GB-SAR untuk 

monitoring dan deteksi dini bencana longsor. Sementara tujuan khusus dari penelitian ini 

adalah: 

a. Merancang dan membangun sistem GB-SAR sesuai dengan kebutuhan monitoring dan 

deteksi dini bencana longsor.  

b. Melakukan pengukuran dan pengujian hasil rancangan dari sistem GB-SAR yang dibangun 

dalam laboratorium.  

3.2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberikan manfaat dalam 

pengembangan teknologi penginderaan jauh di Indonesia. Melalui rancang bangun system 

GB-SAR ini beberapa manfaat dapat dipetik diantaranya : 

a. Lahirnya teknologi radar yang dapat digunakan untuk memonitoring dan mendeteksi dini 

bencana longsor. 

b. Menghadirkan solusi keterbatasan peralatan yang ada dalam negeri untuk mendeteksi dini 

bencana sehingga mengurangi resiko kerugian akibat bencana yang terjadi.  

c. Terbitnya beberapa publikasi Ilmiah baik pada jurnal nasional terakreditasi atau 

internasional serta dalam kegiatan seminar pada berbagai forum ilmiah. 
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BAB 4. METODE 
 

 

 Rancang bangun sistem GB-SAR akan dilakukan melalui beberapa tahapan. Penelitian 

ini merupakan tahap pertama dari pengambangan sensor GB-SAR. Dalam penelitian ini ada 

beberapa metode dan tahapan yang akan dilakukan yaitu merancang system GB-SAR, 

Membangun Sistem, Karakterisasi Sistem dan Pengujian Terbatas. Secara lengkap kegiatan 

dari ketiga metode ini diuraikan sebagai berikut. 

 

4.1. Rancangan Sistem GB-SAR 

Untuk merancangan sistem GB-SAR dilakukan melalui studi literatur baik yang 

bersumber dari internet, buku referensi maupun journal ilmiah yang relevan. Dalam 

kegiatan ini, akan dipelajari tentang rancangan sistem, spesifikasi dan komponen dari 

sistem GB-SAR yang dibutuhkan. 

 

4.2. Pembangunan Sistem GB-SAR 

Sistem GB-SAR dibangun berdasarkan kajian teori yang sudah dilakukan dalam 

penelitian sebelumnya dan rancangan yang telah dibuat dalam tahap awal penelitian. 

Untuk membangun sistem GB-SAR dilakukan dengan merangkai komponen dan modul 

sesuai dengan rancangan menggunakan konektor, kabel dan komponen pendukung 

lainnya. 

 

4.3. Karakterisasi Sistem 

Pengukuran sistem dilakukan untuk mengetahui kinerja dari sistem yang telah dibangun. 

Pengukuran dilakukan di laboratorium dengan menggunakan alat ukur seperti Vector 

Network Analyzer dan alat ukur listrik lainnya seperti VOM.  
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BAB 5. HASIL CAPAIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

5.1. Hasil Capaian 

Sampai saat ini, ada beberapa rencana yang telah dilaksanakan sesuai dengan kondisi 

dan waktu yang tersedia. Diantara tahapan yang telah dilaksanakan tersebut adalah rancangan 

sistem GB-SAR, desain dan pembuatan horn antenna, pembuatan linear slide, pembuatan 

program aplikasi kendali liniear slide, pembuatan sistem GBSAR, karakterisasi alat dan 

penulisan laporan akhir. Secara rinci pelaksanaan kegiatan dan hasil setiap tahapannya 

diuraikan sebagai berikut. 

a. Rancangan Sistem GB-SAR 

Rancangan system GB-SAR berguna untuk menentukan komponen, bahan dan modul 

yang dibutuhkan dalam membangun system GB-SAR. Berdasarkan kajian beberapa referensi 

maka secara umum sistem elektronik GB-SAR dapat dibangun menggunakan beberapa blok 

rangkaian seperti terlihat dalam Gambar 5. 

 

Gambar 5 Blok sistem sensor GB-SAR 

Selain sistem elektronik, dalam system GB-SAR juga terdapat sistem mekanik 

diantaranya adalah linear slide. Linear slide berguna untuk mengatur pergerakan sensor GB-

SAR untuk menyapu target area yang diinginkan. Gambar 6 menunjukan desain system linear 

slide sebagai lintasan   

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 6 Lintasan sistem GB-SAR 
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Sensor GB-SAR bekerja dengan cara memancarkan gelombang elektromagnetik menuju 

target area yang akan diamati dan menangkap sinyal pantulan dari target. Untuk membuat 

suatu gambar, maka sensor SAR harus bergerak sepanjang lintasan sambil menembakan 

dan menangkap pantulan setiap berubah posisi dalam lintasan. Data sinyal pantulan 

kemudian disimpan dan diproses untuk menghasilkan gambar. 

 

b. Desain dan pembuatan horn antena  

Dalam kegiatan ini antenna untuk GB-SAR sudah dirancang dan dibuat serta 

dikarakterisasi. Antena dirancang menggunakan software CST. Bentuk desain horn antenna 

seperti terlihat dalam Gambar 7. 

 

 

Gambar 7 Desain horn antenna menggunakan CST 

Berbagai parameter antenna dioptimasi untuk mendapatkan karakteristik yang 

dibutuhkan. Hasil simulasi memberikan gambaran yang jelas terhadap karakteristik antenna 

horn seperti terlihat dalam Gambar 8. 
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Gambar 8 Pola radiasi antenna horn 

 

 Berdasarkan hasil simulai, horn antena dicetak menggunakan teknik 3D printing dan 

dilapisi dengan cat berbahan metal. Hasil cetak antena menggunakan printing 3D seperti 

terlihat dalam Gambar 9. 
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Gambar 9 Hasil cetak antenna horn menggunakan 3D Print 

 

Hasil cetak dengan 3D print selanjutnya dikarakterisasi menggunakan Vector network 

Analyzer (VNA) untuk mendapatkan karakteristik dari antena horn. Karakteristik hasil 

penguran seperti dipresentasikan dalam Gambar 10. 
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Gambar 10. Karakteristik masukan antena horn 

 

c. Pembuatan Linear Slide  

Linear slide dirancang sebagai rel pergerakan sistem radar menyapu area yang mejadi 

target. Sistem ini digerakan menggunakan sebuah motor stepper melalui sebuah bel dan 

dikendalikan oleh program berbasis MatLab. Langkah dan kecepatan gerakan meja alat pada 

linear slide dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Gambar 11 berikut menampilkan bentuk 

linear slide yang telah dibuat. 
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Gambar 11. Linear slide untuk pengatur gerakan radar 

 

d. Pembuatan program aplikasi 

Program aplikasi pengendali Linear slide dikembangkan berbasis MatLab. Melalui 

program ini dapat diatur kecepata, arah gerakan, step gerakan dan interval waktu bergerak 

dari satu step ke step berikutnya. Screen shot dari program aplikasi terlihat seperti pada 

Gambar 12. 

 

 

Gambar 12. Screen shot dari program aplikasi 
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e. Pembuatan sistem GB-SAR 

Sesuai dengan perencanaan, dalam penelitian ini sudah berhasil dibangun sebuah 

sistem GB-SAR. Sistem yang dibangun terdiri atas sistem RF, sistem pengolahan dan 

pengontrolan menggunakan mini PC, pengontrolan linear slide berbasis arduino dan sistem 

power suplai. Dalam Gambar 13 ditampilkan bentuk sistem GB-SAR yang telah berhasil 

dibangun beserta komponen penudukungnya. Sementara dalam Gambar 14 ditampilkan 

perangkat lunak untuk mengendalikan sistem GB-SAR menggunakan PC. 

 

 

Gambar 13. Sistem GB-SAR 

 

 
 

Gambar 14. Perangkat lunak sistem GB-SAR 

 

 

f. Pengujian sistem GB-SAR 

Sistem GB-SAR yang telah dibangun selanjutnya dikarakterisasi di Laboratorium 

untuk mengetahui kinerja dari alat. Dalam pengukuran kinerja ini diamati kemampuan alat 

dalam mendeteksi objek dan merekam data dalam memori. Hasil-hasil pengukuran sistem 

GB-SAR seperti ditampilkan dalam Gambar 15. 
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Gambar 15. Hasil pengukuran sistem GB-SAR 

 

 

 

5.2. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikerjakan maka dapat terlihat bahwa rancang 

bangun sistem GB-SAR untuk deteksi dini longsor menunjukan hasil yang baik. Secara 

umum sistem sudah dapat bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Untuk anten horn, 

karakteristik antena sudah memenuhi kriteria dari sistem GB-SAR yang akan dibangun. Hal 

ini terlihat dari hasil simulasi dan pengukuran karakteristik dari antena yang telah dibuat. 

Antena yang dibuat menggunakan teknik 3D print sangat ringan dan mudah untuk dibawa. 

Sementara itu, sistem linear slide untuk mengatur pergerakan radar juga sudah dapat bekerja 

dengan baik. Sistem dapat diatur melalui program aplikasi yang dikembangkan berbasis 

MatLab dan Visual Basic. Program ini selanjutnya akan diintegrasikan dengan program radar 

dan program untuk pengolahan citra yang juga dikembangkan berbasis Visual Basic.  

Untuk pembangunan sistem perekaman dan pengolahan data GB-SAR juga sudah 

selesai dikerjakan. Karakterisasi dan pengujian sistem di laboratorium sudah menunjukan 

hasil yang memuaskan. Dalam hasil ini sudah terlihat kemampuan sistem dalam mendekteksi 
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objek. Hasil dari penelitian ini selanjutnya akan ditulis dalam artikel yang akan dipublikasikan 

dalam jurnal Internasional dan forum ilmiah. 

 

5.3. Hambatan 

 

Dalam kegiatan penelitian ini, hambatan utama yang dihadapi adalah keterlambatan 

pencairan dana penelitian. Keterlambatan ini berdampak pada tertundanya pengadaan 

komponen radar yang cukup mahal, sehingga target penyelesaian sistem juga menjadi 

tertunda. Alokasi waktu yang sangat pendek membuat pelaksanaan kegiatan menjadi sedikit 

terburu-buru dan menjadi sulit untuk mengatur waktu antara tim. Sebagai akibatnya beberapa 

target kerja yang sebelumnya sudah direncanakan diawal menjadi bergeser. 
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BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dicapai, maka dapat disimpulkan bahwa 

kegiatan penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik dengan capaian kegiatan sudah 100 %. 

Dalam penelitian selanjutnya, pengujian sistem dilapangan terbatas akan dilaksanakan. Sesuai 

dengan tujuan penelitian, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian 

yang telah dilaksanakan yaitu 

c. Perancangan dan pembangunan sistem GB-SAR sudah berhasil dilakukan serta sudah 

bekerja sebagaimana yang diharapkan.  

d. Hasil pengukuran dan pengujian sistem GB-SAR menunjukan karakteristik sistem yang 

sangat baik yang ditunjukan dengan kemampuan sistem dalam mendeteksi objek dalam 

jarak tertentu.  

 

6.2. Saran  

Dalam kegiatan selanjutnya DRPM perlu memperhatikan waktu pencaiaran dana 

penelitian agar tidak berdampak pada keterlambapatan pelaksanaan penelitian. Dengan 

demikian koordinasi tim peneliti dapat dilakukan lebih fleksibel sesuai dengan ketersediaan 

waktu seluruh tim. Rentang waktu yang panjang tentu akan memberikan pengorganisasian 

penelitian serta kualitas hasil penelitian menjadi lebih baik.  
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