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INTISARI 

Pembangunan infrastruktur di Indonesia tengah berkembang pesat, baik itu pembangunan 

perumahan, gedung bertingkat, jalan raya, pelabuhan, dan sebagainya. Dalam pembangunan 

tersebut, pemakaian bahan material beton sering kali digunakan. Komposisi material beton tidak 

selamanya dalam kondisi homogen. Pemasangan beton perlu diperhatikan agar tidak ada udara 

terjebak di dalam beton yang dikhawatirkan akan menimbulkan voids. Voids ini dikhawatirkan 

dapat mengakibatkan kerusakan struktural. Untuk medeteksi voids dalam beton dapat 

menggunakan salah satu metode geofisika yaitu Ground Penetrating Radar (GPR). Dalam 

perkembangannya, GPR termasuk ke dalam metode non-destruktif (tidak merusak) yang cukup 

potensial diterapkan untuk mengetahui kondisi di dalam suatu struktur beton. 

Dari radargram 1, pada jarak ± 1 meter – 2,2 meter dengan kedalaman ± 0,9 meter di indikasikan 

terdapat voids berisi udara yang terjebak di dalam beton tersebut. Refleksi radargram pada bagian 

tersebut tidak terlihat jelas (pudar). Anomali ini juga terdapat pada jarak ± 5,5 meter dengan 

kedalaman 1 meter serta pada jarak ± 6,5 meter – 8,4 meter dengan kedalaman ± 0,9 meter. Pada 

radargram 2 terlihat juga anomali yang di indikasikan sebagai voids pada jarak ± 1,8 meter dengan 

kedalaman ± 1 meter. Hal ini menunjukkan jika identifikasi voids pada beton terbukti dapat 

digunakan dengan menggunakan Ground Penetrating Radar. 

Kata kunci: GPR, Voids, Beton. 

 

ABSTRACT 

Infrastructure development in Indonesia is currently growing rapidly, such as property 

construction, buildings, highways, ports, and so on. In this development, using concrete materials 

is often used. In concrete material itself is not always in homogeneous conditions. In the 

installation of concrete itself it is necessary to pay attention so that there is no air trapped inside 

the concrete which is feared will cause voids that can cause structural damage. To detect voids in 

concrete, can using one of the geophysical methods is Ground Penetrating Radar (GPR). GPR is 

included in the non-destructive method which is quite potential to be applied to determine the 

conditions in a concrete structure. 

From radargram 1, at a distance of ± 1 meter - 2.2 meters with a depth of ± 0.9 meters it is 

indicated that there are voids containing air trapped inside the concrete. The appearance of 

reflection on the radargram in that section is not visible (faded). This anomaly is also found at a 

distance of ± 5.5 meters at a depth of ± 1 meter and at a distance of ± 6.5 meters - 8.4 meters with 

a depth of ± 0.9 meters. On radargram 2 anomalies were also seen that were indicated as voids at 

a distance of ± 1.8 meters with a depth of ± 1 meter. This shows that the identification of voids in 

concrete can be used using Ground Penetrating Radar. 

Keywords: GPR, Voids, Concrete. 
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I. PENDAHULUAN 

Pembangunan infrastruktur di Indonesia tengah berkembang pesat, baik itu pembangunan 

perumahan, gedung bertingkat, jalan raya, pelabuhan, dan sebagainya. Dalam pembangunan 

tersebut, pemakaian bahan material beton sering kali digunakan. Sifat material beton yang lebih 

kuat dan tahan lama dibandingkan material lain inilah yang menjadi keunggulan. Beton sendiri 

merupakan campuran homogen dengan perbandingan tertentu antara semen, agregat kasar, agregat 

halus, air dan bahan campuran tertentu lainnya yang dianggap perlu. Voids terjadi karena adanya 

beton yang tertahan diakibatkan penempatan beton yang terlalu dalam, terdapat rongga udara yang 

terjebak di dalam beton atau di daerah yang jarak tulangannya terlalu dekat. Sehingga kerusakan 

struktural yang diakibatkan oleh voids dapat diminimalisir. Untuk mendeteksi voids dalam beton 

dapat menggunakan salah satu metode geofisika yaitu Ground Penetrating Radar (GPR). 

Ground Penetrating Radar (GPR) merupakan salah satu metode geofisika yang memanfaatkan 

gelombang elektromagentik, digunakan untuk mendeteksi kondisi bawah permukaan tanah. 

Aplikasi dari GPR memiliki beberapa kegunaan seperti deteksi utilitas, investigasi struktur tanah, 

arkeologi, pertambangan dan geoteknologi. Dalam perkembangannya, GPR termasuk ke dalam 

metode non-destruktif (tidak merusak) yang cukup potensial diterapkan untuk mengetahui kondisi 

di dalam suatu struktur beton. Maka dari itu, pengaplikasian Ground Penetrating Radar dinilai 

sesuai untuk indentifikasi voids pada beton. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan output 

yang dihasilkan ialah posisi, jarak dan kedalaman voids yang dapat terdeteksi pada beton.  

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Ground Penetrating Radar 

Ground Penetrating Radar (GPR) merupakan salah satu metode geofisika yang berteknologi 

tinggi, metode GPR pada umumnya digunakan untuk pencitraan resolusi tinggi struktur dibawah 

permukaan bumi dengan memanfaatkan sifat penjalaran gelombang elektromagnetik (EM) 

berfrekuensi tinggi[1]. Prinsip kerja GPR pada umumnya memanfaatkan pemantulan sinyal 

gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh transmitter (Tx) berupa antena dari permukaan 

tanah kemudian ditangkap oleh receiver (Rx).  Antena transmitter (Tx) akan menghasilkan 

gelombang elektromagnetik dengan bentuk Pulse Repetition Frequency (PRF) yang merupakan 

suatu energi dan durasi tertentu. Gelombang elektromagnetik akan dipancarkan ke bawah 
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permukaan dan selama perambatannya gelombang elektromagnetik tersebut akan mengalami 

atenuasi dan cacat sinyal lainnya.  

 
Gambar 1. Ilustrasi Penjalaran Gelombang saat Pengukuran GPR (abhinaya-mb.com) 

 

GPR memiliki beberapa parameter fisika saat pengoperasian maupun pengolahannya, di 

antaranya adalah konduktivitas listrik, konstanta dielektrik, dan permeabilitas magnetiknya. 

Penting untuk mengetahui besarnya nilai konstanta dielektrik (εr) untuk mengestimasi kecepatan 

dari gelombang elektromagnetik yang menjalar melalui medium. Nilai konstanta dielektrik pada 

beberapa medium tentu saja berbeda – beda. Tabel 1 akan menunjukan nilai konstanta dielektrik 

beberapa medium. 

Tabel 1. Nilai Konstanta Dielektrik (εr) dan Kecepatan Gelombang EM (Syukri, dkk. 2014)[2] 

Medium 
Konstanta 

Dielektrik (εr) 

Kecepatan Gelombang EM 

(mm/ns) 

Udara 1 300 

Air (bersih) 81 33 

Air (laut) 81 33 

Pasir (kering) 3 – 6 120 – 170 

Pasir (basah) 25 – 30 55 – 60 

Silt (Basah) 10 95 

Tanah Liat Basah 8 -15 86 – 110 

Tanah Liat Kering 3 173 

Rawa 12 86 

Granit 5 – 8 106 – 120 

Batugamping 7 – 9 100 – 113 
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Dolomite 6,8 – 8 106 – 115 

Basalt (Basah) 8 106 

Batupasir 6 112 

Batu Bara 4 – 5 134 – 150 

Kwarsa 4,3 145 

Beton 6 – 12 55 – 112 

Aspal 3 – 5 134 – 173 

 

Dalam penggunaannya, GPR memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan metode 

lainnya, yaitu metode ini tidak merusak (non-destructive) dan tidak mengganggu lalu lintas. Selain 

itu, pengoperasian yang mudah dan cepat serta menghasilkan output dengan tingkat resolusi yang 

tinggi. Akan tetapi, GPR juga memiliki beberapa kelemahan dan keterbatasan dalam 

pemakaiannya yaitu tidak dapat dipakai pada kondisi lapangan tanah basah atau medium yang 

mempunyai kadar garam yang tinggi. Hal ini akan mempengaruhi gelombang yang dihasilkan  

menjadi sangat lemah karena nilai konduktivitas tinggi dari medium tersebut. Dengan begitu, 

dalam pengukuran GPR penting untuk mengetahui lebih dahulu mengenai kondisi lapangan atau 

medium yang diukur.  

 

2.2 Ground Penetrating Radar untuk Identifikasi Voids 

Voids adalah lubang – lubang yang relatif dalam dan lebar yang terdapat pada beton. Voids 

terbentuk ketika adanya beton yang tertahan diakibatkan penempatan beton yang terlalu dalam 

atau pada area yang jarak tulangannya terlalu dekat, pelaksanaan pemadatan yang kurang baik dan 

pelaksanaan penuangan yang tidak tepat. Kerusakan akibat adanya voids dapat mengakibatkan 

kerusakan struktural[3]. Untuk mengidentifikasi voids dibutuhkan metode non destructive test 

(NDT) agar tidak merusak atau mengubah ulang konstruksi. Metode NDT yang dapat digunakan 

ialah Ground Penetrating Radar[4]. Dengan metode GPR dapat memberikan informasi mengenai 

posisi, jarak dan kedalaman voids pada beton yang terefleksikan pada radargram. Voids akan 

terdeteksi dengan tampilan reflektifitas yang tidak terlihat jelas atau pudar. Hal ini dikarenakan di 

dalam voids terisi udara yang terjebak pada beton tersebut. 
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III. METODE 

Akuisisi data dilakukan menggunakan GPR UTSI Electronics frekuensi 250 MHz di lokasi 

dermaga pelabuhan pada daerah Kalimantan Timur (Gambar 2). Penggunaan frekuensi 250 MHz  

sesuai untuk deteksi voids pada beton karena penetrasi kedalaman yang di dapatkan dapat 

menjangkau tebal beton (kurang lebih 1 – 1,5 meter). Sehingga jika terdapat voids pada beton 

dengan ketebalan yang sama akan terdeteksi oleh GPR. Nilai konstanta dielektrik (εr) yang 

digunakan ialah 10, pemakaian nilai ini di dapatkan berdasarkan tabel nilai konstanta dielektrik 

pada Tabel 1. 

 

Gambar 2. Foto Lokasi Akuisisi Data 

 

IV. HASIL DAN INTERPRETASI DATA 

4.1  Processing Data ReflexW 

Data GPR yang telah didapatkan setelah akuisisi kemudian dilakukan proses pengolahan 

dengan menggunakan software ReflexW 8.2.2. Software ini dapat digunakan untuk pengolahan 

data dan juga interpretasi data GPR. Pengolahan data dilakukan untuk menghasilkan radargram 

dengan Signal to Noise Ratio (S/N Ratio) yang baik, sehingga dapat dilakukan analisa dengan 

maksimal. Adapun tahap pengolahan data yang dilakukan ialah sebagai berikut ini: 

a. Input data 

Pada tahap ini, data hasil akuisisi dimasukan ke dalam software ReflexW. Tahapan input 

data ialah klik File > Import > masukan nilai sesuai kebutuhan untuk Xstart dan Xend > 
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Convert to Reflex > pilih data dengan format .hdr > klik Open untuk memasukan data. Data 

yang sudah dimasukkan atau terlihat seperti pada Gambar 3. 

 

Gambar 3. Proses Input Data 

b. Koreksi statis – Move Starttime 

Data yang telah di-input belum terkoreksi dengan arrival time gelombang pada titik nol 

(t0). Koreksi tersebut dikarenakan adanya jarak ruang antara alat dengan permukaan tanah pada 

saat akuisisi data. Tahapannya adalah klik Processing > Static Correction/muting > pilih  move 

starttime > pilih manual input > arahkan kursor pada gelombang original lalu lihat nilai 

original spectrum > masukan nilai original spectrum  > ubah Processing Label > klik Start. 

Hasil sesudah dan sebelum koreksi statik dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

Gambar 4. Tahap Koreksi Statik 

c. 1D Filter – Substract Mean (Dewow) 

Dewow digunakan untuk menghilangkan frekuensi rendah akibat adanya induksi 

gelombang elektromagnetik yang terekam sehingga menjadi noise. Tahapannya ialah klik 

Processing > 1D Filter > pilih Substract Mean (dewow) > isi nilai dewow sesuai kebutuhan 
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> ubah Processing Label > klik Start. Hasil sebelum dan sesudah dewow dapat dilihat pada 

Gambar 5. 

 

Gambar 5. Tahap Substract Mean (Dewow) 

d. Gain – Manual Gain 

Gain adalah tahap untuk memperjelas sinyal yang lemah karena adanya efek atenuasi 

ketika gelombang menjalar ke dalam permukaan bumi. Tahap ini perlu diperhatikan dengan 

seksama pada saat memasukan nilai gain agar amplitudo sinyal dekat permukaan sama besar 

dengan sinyal yang berada pada kedalaman yang lebih dalam. Tahapannya ialah klik 

Processing > pilih 1D Filter > Gain > Manual Gain > pilih besarnya Gain sesuai kebutuhan 

> ubah Processing Label > klik Start. Hasil sebelum dan sesudah Gain  dapat dilihat pada 

Gambar 6. 

 

Gambar 6. Tahap Gain 

e. 2D Filter – Background Removal 

Tahap background removal  dilakukan untuk menghilangkan noise  yang tidak beraturan 

tetapi muncul secara konsisten pada radargram. Proses ini diharapkan dapat meningkatkan 
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rasio sinyal terhadap noise (S/N Ratio) setelah diterapkan. Tahapan dari proses ini ialah klik 

Processing > 2D Filter > pilih Background Removal > ubah Processing Label > klik Start. 

Hasil sebelum dan sesudah background removal  dapat dilihat pada Gambar 7. 

 

Gambar 7. Tahap Background Removal 

 

f. FK Filter 

Pada tahap sebelumnya noise yang sudah diredam belum sepenuhnya  hilang. Sehingga 

dilakukan tahap FK Filter untuk mengurangi noise tersebut. Tahapan proses ini ialah klik 

Processing > pilih FK Filter/FK Spectrum > klik Generate FK- Spectrum > pilih sinyal yang 

ada sesuai kebutuhan > ubah Processing Label > klik Start. Hasil sebelum dan sesudah FK 

Filter dapat dilihat pada Gambar 8. 

 

Gambar 8. Tahap FK Filter 

 

 

http://www.abhinaya-mb.com/


PT. ABHINAYA MAPPINDO BUMITALA 
www.abhinaya-mb.com 

4.2 Hasil Processing ReflexW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Radargram 1. Kotak hitam merupakan indikasi voids. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 10. Radargram 2. Kotak hitam merupakan indikasi voids. 

 

Gambar di atas merupakan contoh radargram dari hasil pengambilan data yang telah 

dilakukan. Beton yang digunakan pada dermaga merupakan beton dengan material yang homogen 

sehingga refleksi yang dihasilkan dari GPR akan menunjukkan refleksi perlapisan yang datar atau 

sama (homogen). Bila terdapat refleksi yang berbeda dengan lainnya dapat diindikasikan keadaan 

beton sudah tidak homogen. Dari radargram 1, pada jarak ± 1 meter – 2,2 meter (kotak 1) dengan 

kedalaman ± 0,9 meter terlihat refleksi radargram yang berbeda dengan sekitarnya. Pada bagian 

1 

Ringing Ringing 

1 2 3 

Ringing 
Ringing 
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tersebut di indikasikan terdapat suatu voids berisi udara yang terjebak di dalam beton. Maka dari 

itu refleksi pada radargram pada bagian tersebut tidak terlihat jelas (pudar). Anomali ini juga 

terdapat pada jarak ± 5,5 meter (kotak 2) kedalaman ± 1 meter serta pada jarak ± 6,5 meter – 8,4 

meter dengan kedalaman ± 0,9 meter. Pada radargram 2 terlihat juga anomali yang di indikasikan 

sebagai voids pada jarak ± 1,8 meter dengan kedalaman ± 1 meter. Terdapat juga anomali berupa 

ringing yang ditujukkan dengan panah pada kedua radargram. Ringing tersebut dikarenakan 

adanya peralihan dari landasan beton ke balok beton. 

Dengan demikian, identifikasi posisi voids pada beton dapat dilakukan dengan Ground 

Penetrating Radar, khususnya frekuensi 250 MHz dengan penetrasi kedalaman dangkal sekitar 0 

meter – 1,5 meter. Sehingga posisi voids yang berada di dalam beton dapat terdeteksi. 

Pengaplikasian Ground Penetrating Radar dalam mengidentifikasi voids pada beton terbukti dapat 

digunakan. Selain itu dapat digunakan juga pada jalan layang, jembatan, dsb, selama material 

penyusun konstruksi terdiri atas beton sepenuhnya (tidak terdapat campuran aspal seperti pada 

jalan raya).  

 

V. KESIMPULAN 

Dari pembahasan yang sudah dilakukan dapat diambil kesimpulan yaitu: 

1. Posisi voids yang teridentifikasi pada radargram ialah : 

Radargram Jarak Kedalaman 

Radargram 1 

± 1 meter – 2,2 meter ± 0,9 meter 

± 5,5 meter ± 1 meter 

± 6,5 meter – 8,4 meter ± 0,9 meter 

Radargram 2 ± 1,8 meter ± 1 meter 

 

2. Metode Ground Penetrating Radar dapat digunakan untuk mengidentifikasi voids pada 

beton, seperti pada dermaga, jalan layang, jembatan, dsb, selama material penyusun 

konstruksi terdiri atas beton sepenuhnya (tidak terdapat campuran aspal seperti pada jalan 

raya). 
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VI. SARAN 

Disarankan untuk dilakukan pekerjaan konstruksi sipil yang sesuai untuk mengatasi voids 

yang sudah terdeteksi pada beton. 
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