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sub-permukaan tanah[1]. Meskipun prosedur kerja kedua metode tersebut adalah mudah,
namun memerlukan waktu pelaksanaan yang lama karena dikerjakan dari titik ke titik
pengukuran. Oleh karena itu diperlukan suatu metode yang mampu memberikan informasi
mengenai ketebalan lapisan tanah dengan metode yang sederhana tanpa merusak bahan.

Lapisan tanah merupakan formasi yang dibentuk oleh berbagai lapisan dalam tanah
yang secara spesifik dapat dibedakan secara geologi, kimia, dan biologi, termasuk proses
pembentukannya. Lapisan tanah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah lapisan tanah
Humus, Pasir dan lempung. Lapisan tersebut merupakan lapisan yang memiliki potensi
terjadinya bencana longsor[2].

Gelombang Ultrasonik menjadi alternatif yang dapat digunakan untuk mengetahui
ketebalan lapisan tanah. Sensor Ultrasonik bekerja berdasarkan prinsip pantulan gelombang
Ultrasonik dan digunakan untuk mendeteksi keberadaan suatu objek tertentu didepannya,
frekuensi kerjanya pada daerah diatas 20 Khz gelombang suara. Gelombang suara frekuensi
tinggi akan dikirimkan ke dalam medium kemudian dipantulkan kembali ketika sampai pada
medium yang berbeda. Hasil pantulan dari gelombang tersebut kemudian dideteksi
dengan transduser yang mengubah gelombang akustik kesinyal elektronik untuk diolah dan
ditampilkan[3].

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui waktu tempuh gelombang ultrasonik
padalapisan tanah.Lapisan dibuat dari tiga jenis bahan, yaitu tanah humus, pasir dan
lempung.Dari ketiga lapisan tersebut akan didapat waktu tempuh yang berbeda, kemudian
dianalisis untuk memperoleh kecepatan setiap lapisan. Melalui kecepatan setiap lapisan,
dapat diketahui ketebalan masing-masing lapisan.

2. KAJIAN PUSTAKA
2.1 Gelombang Ultrasonik

Gelombang ultrasonik adalah gelombang bunyi yang memiliki daerah frekuensi diatas
daerah frekuensi pendengaran manusia. Ultrasonik merambat dalam bentuk gelombang,
sama dengan merambatnya cahaya, tapi tidak seperti gelombang cahaya yang dapat
merambat dalam ruang hampa udara (vacuum), gelombang ultrasonik memerlukan medium
untuk merambat seperti pada medium udara, cair dan tidak memperbesar apapun pada
formasi citra, tapi transmisi harus cukup kuat menghasilkan gema-gema ditingkat yang lebih
dalam. Prosentase suara yang direfleksikan diantara muka jaringan tergantung pada
impedansi.

cZ 
Impedansi akustik merupakan sifat dasar materi atau zat, dalam satuan cgs

didefinisikan sebagai gram/cm2 det x 10 -5. Dengan Z adalah Impedensi Akustik,  adalah

dentitas danc adalah kecepatan suara pada medium[8].



3

Gambar 1. Transmisi dan Refleksi pada medium yang berbeda

Apabila gelombang ultrasonik mengenai permukaan antara dua jaringanyang memiliki
perbedaan impedansi akustik, maka sebagian dari gelombang Ultrasonik ini akan
direfleksikan atau dipantulkan dan sebagian lagi akan ditransmisikan atau diteruskan seperti
pada Gambar 1[8].

2.2 Sensor Ultrasonik
Sensor ultrasonik adalah sensor yang bekerja berdasarkan prinsip pantulan

gelombang suara dan digunakan untuk mendeteksi keberadaan suatu objek tertentu
didepannya.Sensor ultrasonik terdiri dari unit pemancar dan unit penerima, strukturnya
adalah sebuah Kristal Piezoelectric dihubungkan dengan mekanik jangkar dan diafragma
penggetar.Tegangan bolak-balik yang memiliki frekuensi kerja 200Khz diberikan pada plat
logam sehingga struktur atom dari Kristal Piezoelektric akan berkontraksi, mengembang
atau menyusut terhadap polaritas tegangan yang diberikan, dan ini disebut efek
piezoelektric. Kontraksi yang terjadi akan diteruskan ke diafragma penggetar sehingga
terjadi gelombang ultrasonik yang dipancarkan melalui udara, kemudian akan merambat
sebagai sinyal atau gelombang bunyi dengan kecepatan bunyi yang berkisar 340 m/s.
Setelah itu akan dipantulkan dan akan diterima kembali oleh bagian penerima Ultrasonik.
Selanjutnya unit sensor penerima akan menyebabkan diafragma penggetar akan bergetar
dan efek piezoelektric menghasilkan sebuah tegangan bolak-balik dengan frekuensi yang
samakemudian diproses untuk menghitung jaraknya[4].

3. METODE PENELITIAN
Lapisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tanah humus, pasir dan lempung.

Tanah Humus dan Pasir diayak supaya tidak tercampur dengan Batu atau materi lain. Setiap
Lapisan dicampur dengan air agar lapisan dapat menyatu.

Lapisan dimasukan ke dalam sebuah wadah yang berbentuk kotak persegi panjang.
Wadah terbuat dari almunium dengan ukuran panjang 200 cm, tinggi 4 cm dan lebar 2.3 cm.
Alat utama yang digunakan adalah alat uji non destruktif metode gelombang ultrasonik
merk AT 200 dengan frekuensi 200 Khz, Signal Generator, dan Osiloskop.AT 200 adalah

R
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tranduser ultrasonik yang digunakan sebagai pemancar sekaligus penerima gelombang
ultrasonik.

Aplikasi alat dilakukan dengan menempatkan sebuah tranduser ultrasonik pada
wadah yang berisi lapisan Humus, Pasir dan Lempung seperti pada gambar 3.

Gambar 3. Tanah Humus(A), pasir(B)dan Lempung(C) yang dimasukan kedalam wadah

Kecepatan masing-masing lapisan didapatkan dari perbandingan ketebalan terhadap
waktu tempuh gelombang ultrasonik. Dimana, kecepatan didapat dari ketiga lapisan dengan
perbandingan (50:50:50)cm. Kecepatan tersebut selanjutnya digunakan untuk mengetahui
ketebalan masing-masing lapisan.  Dalam penelitian ini, lapisan tanah humus dibuat
konstan, dengan perbandingan tanah humus, pasir dan lempung adalah (50:60:40)cm,
(50:70:30)cm dan (50:80:20)cm.

Gambar 4. Susunan alat, Gelombang ultrasonik dihasilkan oleh tranduser ultrasonik,sinyal ultrasonik
yang diemisikan pada lapisan akan bertransmisi dari Transmitter hingga mencapai Receiver. Pada

osiloskop akan ditampilkan data sinyal dari transmitter dan Receiver
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Gelombang Ultrasonikmelewati tiga medium yang berbeda akan diteruskan dan
dipantulakan.

Gambar 5. Gelombang Ultrasonic(a) berjalan mengenai tiga medium yang berbeda dipantulkan
(b,c,d) dan diteruskan(e,f,g),

Ketebalan lapisan dapat dihitung dengan persamaan,

2
11

1
vtx  (1)

Dengan x1 adalah ketebalan lapisan pertama, dant1waktu tempuh gelombang
ultrasonik ketika melewati lapisan pertama(tanah humus). Dan v2adalah kecepatan
gelombang ultrasonik pada lapisan pertama.
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Dengan x2 adalah ketebalan lapisan kedua(Pasir) dan v2adalah kecepatan gelombang
ultrasonik pada pasir.
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Dengan x3adalah ketebalan lapisan ketiga(Lempung) dan V3 adalah kecepatan
gelombang ultrasonik pada lempung.

4. HASIL dan ANALISIS
Gelombang Ultrasonik merupakan gelombang mekanik yang perambatnnya

memerlukan suatu medium dan kecepatannya dipengaruhi oleh medium tersebut. Hal ini
terlihat dari gambar 5.Gambar tersebut menunjukan jalannya gelombang ultrasonik ketika
melewati tiga jenis lapisan yang berbeda.
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Gambar 6. Gelombang Ultrasonik yang melewati berbagai media. t1 merupakan waktu tempuh
gelombang ultrasonik ketika melewati tanah Humus, t2 melewati Pasir dan t3 melewati lempung.

Dari contoh data rekaman Ultrasonik (Gambar 6), ditentukan waktu tempuh
gelombang Ultrasonik yang terekam. Penentuan ini dilakukan secara Visual menggunakan
Osiloskop.

Tabel 4.1 Waktu tempuh dari setiap lapisan dengan ketebalan yang sama

Waktu
Tempuh Ketebalan Kecepatan

Ultrasonik
Tanah Hums 444 µs 50cm 2.252 m/s

Pasir 564 µs 50cm 8.264 m/s
Lempung 691 µs 50cm 7.936 m/s

Tabel 4.1 menunjukan adanya perbedaan waktu tempuh ketika melewati tiga medium
yang berbeda. Waktu tempuh digunakan untuk mencari kecepatan gelombang ultrasonik
pada setiap lapisan. Hasil penelitian menunjukan beberapa variasi pengukuran dengan
konsistensi yang berbeda. Kecepatan ultrasonik pada tanah humus adalah 2.252 m/s, pasir
8.264 m/s, dan lempung 7.936 m/s.

Kecepatan gelombang Ultrasonik pada setiap lapisan tersebut digunakan untuk
mengetahui ketebalan lapisan untuk ketebalan yang berbeda-beda

t0 t1 t2 t3
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a) .

b)

c)

Gambar 7.Waktu yang didapatkan pada setiap lapisan dengan perbandingan yang berbeda-
beda.a).(50:60:40)cm, b).(50:70:30) dan c).(50:80:20)cm

t0 t1 t2 t3

t0 t1 t2 t3

t0 t1 t2 t3
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Tabel 4.2 Data waktu tempuh untuk setiap perbandingan Lapisan

Waktu Tempuh
50:60:40 cm (A) 50:70:30 cm (B) 50:80:20 cm (C)

Tanah Humus 448 µs 436 µs 432 µs
Pasir 592 µs 610 µs 630 µs
Lempung 693 µs 686 µs 684 µs

Tabel  4.2 merupakan waktu tempuh pada setiap lapisan dengan perbandingan
ketebalan yang berbeda-beda. Data ini selanjutnya digunakan untuk mengetahui ketebalan
setiap lapisan. Dimana kecepatan gelombang ultrasonik yang digunakan adalah hasil dari
perhitungan kecepatan sebelumnya.

Tabel 4.3ketebalan setiap lapisan dengan perbandingan yang berbeda-beda

Perbandingan Tanah Humus, Pasir dan Lempung
50:60:40 cm(A) 50:70:30 cm(B) 50:80:20 cm(C)

Tanah Humus 50.4 cm 49.4 cm 48.6 cm
Pasir 59.5 cm 70.6 cm 81.8 cm

Lempung 40.1 cm 30.2 cm 21.4 cm

Gambar 8.(A) merupakan perbandingan lapisan (50:60:40)cm, (B)merupakan perbandingan lapisan
(50:70:30) cm dan (C) merupakn perbandingan lapisan (50:80:20)cm

Ketebalan lapisan yang didapatkan selalu mendekati pada perbandingan ketebalan
yang sesungguhnya.Ini menunjukan bahwa Gelombang Ultrasonik dapat digunakan untuk
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mengetahui ketebalan lapisan tanah. Adapun selisih ketebalan yang didapatkan dari hasil
perhitungan dengan ketebalan yang sebenarnya, disebabkan oleh pengukurun waktu
tempuh pada setiap lapisan dilakukan secara visual.

5. KESIMPULAN
Penggunaan gelombang Ultrasonik untuk mengetahui kedalaman dari kombinasi

lapisan Tanah Humus, Pasir dan lempung bisa dilakukan. Hasil menunjukan bahwa
gelombang Ultrasonik dapat memberikan informasi mengenai perbedaan lapisan tanah
humus, pasir dan lempung. Untuk perbandingan (50:60:40)cm, masing-masing lapisan
mempunyai selisih (0.4:0.5:0.1)cm, sedangkan untuk perbandingan (50:70:30)cm,
mempunyai selisih (0.6:0.6:0.2)cm dan perbandingan (50:80:20)cm, mempunyai selisih
(0.4:1.8:1.6)cm.

6. SARAN
Penelitian ini masih tahap awal, ada banyak yang masih bisa didapatkan dari metode

penelitian ini. Lapisan yang digunakan juga masih terbatas. Untuk penelitian selanjutnya,
disarankan agar sensor yang digunakan mampu memancarkan gelombang Ultrasonik untuk
kedalaman yang lebih dalam.
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