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Abstrak. Data gempa dapat diturunkan menjadi properti fisika untuk mengetahui kondisi 

struktur bawah permukaan bumi. Struktur kecepatan 3D yang merupakan salah satu dari 

properti tersebut dapat mewakili informasi variasi perubahan litologi bawah permukaan. 

Adapun metode yang umum digunakan untuk menghasilkan struktur tersebut adalah tomografi 

waktu tempuh yang didasarkan pada hubungan kecepatan dan waktu tempuh setiap gelombang 

dari sumber ke stasiun. Berdasarkan konsep tersebut, kami mengembangkan sebuah modul di 

aplikasi Lindu untuk menghasilkan struktur kecepatan 3D bawah permukaan dari data waktu 

tempuh. Modul ini merupakan bagian dari prosedur pengolahan data seismik yang telah 

terintegrasi di aplikasi Lindu. Aplikasi Lindu menggunakan bahasa Python yang merupakan 

salah satu bahasa pemograman tingkat tinggi. Metode jejak sinar bending diterapkan untuk 

menghitung waktu tempuh kalkulasi dari sumber ke stasiun. Untuk mengecek hasil resolusi, 

kami menggunakan Checkerboard Resolution Test (CRT) dan menerapkan Damped Least 

Squares untuk inversi. Kami menggunakan data sintetik untuk validasi dan data lapangan untuk 

demonstrasi modul tomografi ini. Berdasarkan hasil tersebut, jejak sinar dengan beberapa 

variasi model menunjukkan perilaku dan pemilihan lintasan sesuai konsep dasar gelombang 

seismik sehingga dapat diterapkan pada pemodelan kedepan. Lalu, hasil inversi beserta 

parameternya dapat memberikan bukti bahwa algoritma inversi tersebut sesuai dengan teori. 

Terakhir, implementasi pada data lapangan dapat memberikan kepercayaan bahwa aplikasi 

dapat digunakan pada data lapangan. 

1.  Pendahuluan 

Data seismogram dapat diturunkan menjadi parameter fisika yang dapat membantu melihat struktur 

bawah permukaan bumi. Bagi para ahli seismologi, aplikasi untuk mewujudkan hal tersebut sangat 

dibutuhkan. Kini, aplikasi tersebut sudah banyak disebarluaskan, baik secara komersial maupun gratis 

di berbagai sistem operasi. Terdapat dua tipe penggunaan yang membedakan setiap aplikasi, yaitu 

penggunaan berbasis perintah (console) dan berbasis antarmuka (graphical user interface). Bagi para 

peneliti yang sudah mahir, penggunaan berbasis perintah menjadi prioritas utama, karena penggunaan 

yang cepat. Namun bagi para peneliti muda, mahasiswa, maupun publik, penggunaan berbasis perintah 

merupakan hal yang sulit untuk dilakukan. Sehingga, mereka beralih ke berbasis antarmuka yang lebih 

mudah. 

Terdapat beberapa pengolahan data gempa yang dilakukan oleh para ahli seismologi, salah satunya 

adalah tomografi. Tomografi merupakan citra bawah permukaan dengan menampilkan nilai parameter 



 

 

 

 

 

 

fisis tertentu yang memanfaatkan data seismik, baik pasif maupun aktif. Salah satu bentuk tomografi 

yang sering dilakukan adalah tomografi waktu tempuh yang memanfaatkan waktu tiba gelombang, 

baik P, S maupun keduanya, untuk mendapatkan citra parameter fisis kecepatan gelombang P atau S di 

bawah permukaan. 

 

Saat ini, terdapat beberapa macam aplikasi untuk pengolahan tersebut. Namun, kebutuhan aplikasi 

yang mudah dioperasikan, seperti aplikasi berbasis antarmuka, merupakan hal yang penting di bidang 

ini, sehingga penulis membuat aplikasi Lindu, yaitu aplikasi berbasis antarmuka yang memudahkan 

para pengguna untuk melakukan pekerjaan rutin pada data seismogram. Penulis menggunakan bahasa 

pemograman Python, salah satu bahasa pemograman tingkat tinggi, yang sudah dikenal di dunia para 

saintis dalam mengolah data saintifik dengan mudah dan cepat. Pada penelitian ini, penulis akan 

memaparkan hasil kerja salah satu fitur dari Lindu yaitu tomografi waktu tempuh dengan 

memperlihatkan hasil dari data buatan (sintetik) maupun dari data lapangan. 
 

2. Dasar Teori 

2.1. Persamaan Waktu Tempuh 

Adapun persamaan umum yang digunakan dalam menghitung waktu tempuh lintasan sinar gelombang 

( ) adalah sebagai berikut [1]: 

    (1) 

dengan  merupakan perlambatan (slowness) sebagai fungsi dari posisi, sedangkan  merupakan 

panjang segmen sinar seismik dari lintasan integrasi  yang bergantung pada lokasi hiposenter  

dan penerima  serta struktur 3D bumi yang tidak diketahui. 

 

2.2. Metode Bending Ray Tracing 

Metode bending menggunakan prinsip Fermat untuk menentukan sinar gelombang seismik yang 

melewati antara sumber dan penerima. segmen awal ( , , ) diperturbasi untuk 

mendapatkan titik tengah yang baru, . Untuk mendapatkan titik pembelokan sinar yang baru, 

dibutuhkan dua parameter penting, yaitu arah perturbasi  dan besar perturbasi . Persamaan yang 

digunakan untuk mendapatkan arah perturbasi tersebut adalah, [2], 

 (2) 

sehingga vektor satuannya ialah, 

     (3) 

Sedangkan persamaan untuk mendapatkan besar perturbasinya adalah, 

   (4) 

dengan, 

 dan    (5) 

dengan  merupakan nilai kecepatan pada titik tengah,  adalah titik tengah,  dan  

merupakan nilai kecepatan pada titik setelah dan sebelum. Untuk mendapatkan titik tengah yang baru, 

dapat dilakukan penjumlahan biasa sebagai berikut, 

    (6) 

 

2.3. Solusi Inversi 

Damped Least Squares merupakan penyederhanaan dari bentuk persamaan umum Gauss-Newton 

Method yaitu [1], 

    (7) 

dengan  merupakan pertubasi model,  merupakan matriks kernel,  merupakan faktor damping 

(norm damping),  merupakan faktor smoothing (dengan  merupakan operator derivatif kedua) 



 

 

 

 

 

 

(gradient damping),  merupakan invers dari matriks kovariansi data,  merupakan invers dari 

matriks kovariansi model dan  merupakan selisih data kalkulasi dan observasi.  

 

Solusi tipe DLS dapat menyederhanakan bentuk diatas sehingga dapat dibuat dalam solusi least-

squares (LSQR) dari sistem persamaan matriks, 

    (8) 

atau dalam persamaan matriks yang lebih sederhana ialah, 

    (9) 

Sehingga persamaan ini dapat dibuat dalam solusi overdetermined LSQR untuk sistem yang tidak 

linier. Adapun persamaan solusi tersebut adalah sebagai berikut, 

        (10) 

dengan  merupakan perturbasi model,  merupakan simbol matriks dari ,  merupakan 

selisih data observasi dan kalkulasi,  merupakan matriks kernel n x m,  ( ) merupakan nilai 

parameter norm damping yang diberikan,  merupakan matriks identitas m x m dan  ( ) merupakan 

nilai parameter gradient damping. 

 

2.4. Checkerboard Resolution Test 

Checkerboard Resolution Test (CRT) merupakan teknik yang umumnya digunakan untuk melihat 

tingkat resolusi dari setiap segmen blok dengan menggunakan data observasi yang dilakukan pada 

model yang memiliki pola tertentu (seperti papan catur) antara variasi nilai kecepatan tinggi dan 

rendah [3]. Apabila model hasil inversi menunjukkan bagian yang memiliki pola yang jelas seperti 

model yang seharusnya, maka bagian tersebut memiliki tingkat resolusi yang tinggi, begitupun dengan 

sebaliknya. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1. Graphical User Interface 

Antarmuka aplikasi Lindu terbagi menjadi beberapa bagian. Namun pada penelitian ini akan dibahas 

pada salah satu fitur di tab utama, yaitu tab Tomography. Pada tab ini berisi menubar di sisi atas, 

statusbar di sisi bawah, 1 group box utama untuk pengolahan tomografi di sisi kiri tampilan dan 1 

group tab yang berisi 2 sub-tab untuk menampilkan hasil. Sub-tab tersebut ialah tab Data dan tab 

View. Gambar 1 memperlihatkan tampilan utama dari tab Tomography. 

 



 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Tampilan tab utama Tomography di Lindu 

 

Untuk tomografi pada model 2D dapat dilakukan di bagian menu Analysis -> 2D Analyze. Bagian ini  

terdiri dari Create Model untuk membuat model 2D beserta lokasi sumber dan penerima, Forward 

Modeling, CRT Modeling, dan Inverse Modeling. Gambar 2 menampilkan antarmuka dari 2D Analyze. 

 

 
Gambar 2. Tampilan tab tambahan 2D Analyze 

 

3.2. Validasi Aplikasi 

Aplikasi Lindu yang telah dibuat harus melalui uji validitas untuk membuktikan aplikasi ini layak 

untuk digunakan. Uji validitas yang dilakukan pada penelitian ini antara lain uji validitas jejak sinar 

(ray tracing), inversi tomografi, dan parameter pada invesi tomografi. Parameter tetap untuk seluruh 

pengujian ini terdapat pada Tabel 1. Gambar 3 dan 4 menunjukkan model 2D yang dilintasi sebuah 



 

 

 

 

 

 

sinar antara sumber dan penerima. Setiap model memberikan lintasan yang berbeda tergantung 

perilaku nilai kecepatan di setiap model tersebut. 

 

 
 

Gambar 3. Densitas sinar pada setiap blok model 

(kiri), perilaku lintasan sinar (tengah), dan kurva 

waktu tempuh terhadap iterasi (kanan) pada 

model 1 hingga 3. 

Gambar 4. Densitas sinar pada setiap blok model 

(kiri), perilaku lintasan sinar (tengah), dan kurva 

waktu tempuh terhadap iterasi (kanan) pada 

model 4 hingga 6. 

 

Tabel 1. Parameter tetap untuk validasi pada data sintetik 

Parameter Model Nilai Parameter Sinar Nilai 
Jarak pada arah X/Y 100 km Jumlah Iterasi 100 
Jarak pada arah Z 50 km Jumlah segmen sinar 20 
Jumlah blok X/Y 10 Parameter Tomografi Nilai 

Jumlah blok Z 10 Jumlah Iterasi 10 

 

Perilaku sinar (Gambar 3 dan 4) menunjukkan bahwa sinar sesuai dengan hukum Snell. Pemilihan 

lintasan sinar ditentukan oleh angka iterasi yang menunjukkan waktu tempuh minimum. Contoh dari 

pemilihan tersebut adalah lintasan sinar pada model 1,2, dan 6 dipilih pada iterasi terakhir sedangkan 

model 3,4, dan 5 pada iterasi ke-16, 39, dan 5. Sehingga, algoritma tersebut sesuai dengan prinsip 

Fermat dan dapat digunakan untuk pemodelan ke depan. Adapun validasi pada model 3D, Gambar 5 

dan 6 menunjukkan bahwa sinar dapat diadaptasi pada model 3D yang lebih kompleks. 

 

 
Gambar 5. Lintasan sinar pada iterasi ke-1 (a), 

30 (b), 60 (c), dan 100 (d) pada model 3D. 

Gambar 6. Lintasan sinar pada model yang lebih 

kompleks untuk model 3D. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 7. (a) model sebenarnya (atas) dan model CRT (bawah), (b) model perturbasi kecepatan hasil 

inversi (atas), hasil inversi pada model CRT (tengah), dan kurva nilai RMS terhadap angka iterasi 

(bawah) untuk Nr = 10 dan Ns = 10, (c) Nr = 10 dan Ns = 30, dan (d) Nr = 10 dan Ns = 50. 

 

Validasi kedua adalah hasil dari algoritma inversi tomografi. Gambar 7 menunjukkan model 

sebenarnya dan model hasil inversi. Berdasarkan gambar tersebut, Nr adalah jumlah penerima dan Ns 

adalah jumlah sumber. Penerima ditempatkan secara acak pada sisi atas model dan sumber 

ditempatkan secara acak pada sisi bawah model. Berdasarkan hasil Gambar 7, Peningkatan jumlah 

data akan berpengaruh pada densitas sinar di model tersebut, sehingga hasil inversi semakin mendekati 

sebenarnya. Hasil inversi model CRT pada setiap nilai Nr dan Ns dapat menunjukkan bahwa 

terjadinya peningkatan resolusi hasil inversi model CRT. Untuk RMS pada setiap nilai iterasi, hal ini 

menunjukkan bahwa peningkatan nilai iterasi menyebabkan penurunan nilai RMS. 

 

 
Gambar 8. (a) model sebenarnya (atas) dan model CRT (bawah), (b) model perturbasi kecepatan hasil 

inversi (atas) dan hasil inversi pada model CRT (bawah) dengan nilai norm damping 10, (c) 20, dan 

(d) 40. 



 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 9. (a) model sebenarnya (atas) dan model CRT (bawah), (b) model perturbasi kecepatan hasil 

inversi (atas) dan hasil inversi pada model CRT (bawah) dengan nilai gradient damping (smoothing) 

0, (c) 5, (d) 10, dan (e) 20. 

 

Validasi ketiga adalah norm dan gradient damping yang telah tersedia pada modul ini. Gambar 8 

menunjukkan model sebenarnya dan hasil inversi dengan memvariasikan nilai norm damping dan 

Gambar 9 pada nilai gradient damping (smoothing). Untuk analisis, kami menggunakan model 2D 

untuk kemudahan analisis. Untuk variasi norm damping, peningkatan nilai tersebut menyebabkan hasil 

model inversi mendekati model awal. Mendekati model awal tersebut dapat ditunjukkan pada resolusi 

model perturbasi CRT yang menurun seiring peningkatan nilai norm damping. Untuk analisis gradient 

damping (smoothing), peningkatan nilai tersebut menyebabkan penurunan tingkat kekasaran model. 

Hasilnya, batas kontras antar anomali menjadi semakin tidak jelas.  

 

Berdasarkan beberapa analisis di atas, modul tomografi tersebut menerapkan algoritma yang sesuai 

dengan teori. Parameter inversi yang tersedia pada aplikasi ini dapat digunakan sesuai dengan konsep 

yang ada. 

 

3.3. Demonstrasi pada Data Lapangan 

Demonstrasi pada paper ini ialah sebagai demo untuk memvalidasi bahwa aplikasi dapat digunakan 

pada data lapangan. Data tersebut merupakan data gempa yang berlokasi antara pulau Sumatera bagian 

selatan hingga pulau Jawa bagian barat. Detail data dapat dilihat pada Tabel 2 dan nilai parameter 

yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Table 2. Informaasi pada data lapangan 

Informaasi Nilai 

Jumlah sumber 3346 

Jumlah penerima 33 

Jumlah data waktu tempuh 33261 
 

Table 3. Nilai parameter pada data lapangan untuk 

tomografi 

Parameter Nilai 

Jumlah iterasi tomografi 10 

Jumlah iterasi lintasan sinar 100 

Jumlah blok pada setiap sumbu (nx,ny,nz) (11,11,11) 

Nilai norm damping 600 

Nilai gradient damping 5 

Perturbasi model kecepatan CRT 0.3 

Jenis fasa gelombang tomografi P 
 

 



 

 

 

 

 

 

 
Gambar 10. Lokasi lintasan penampang pada peta yang ditunjukkan pada garis hitam (kiri), hasil 

inversi tomografi dan lokasi sumber (tengah), dan hasil inversi CRT (kanan) pada setiap lintasan 

penampang. Garis merah putus-putus menunjukkan perkiraan arah zona subduksi pada model tersebut. 

 

Hasil inversi pada data lapangan (Gambar 10) menunjukkan anomali kecepatan tinggi yang dapat 

didekati sebagai zona subduksi di bawah permukaan. Zona ini diklarifikasi oleh peta yang 

menunjukkan batas subduksi di permukaan. Hasil model CRT juga menunjukkan resolusi yang baik 

pada model. 

4. Kesimpulan 

Analisa ray tracing pada aplikasi ini memiliki hasil yang menunjukkan perilaku lintasan sesuai dengan 

hukum Snell. Namun setiap kondisi model yang diberikan tidak menjamin semakin tinggi iterasi 

menghasilkan nilai waktu tempuh minimum sehingga pemilihan lintasan sinar didasarkan pada angka 

iterasi yang menunjukkan waktu tempuh terendah untuk menyesuaikan prinsip Fermat. Sehingga, 

algoritma ray tracing pada aplikasi ini dapat diterapkan pada pemodelan kedepan.  

 

Analisa inversi tomografi menunjukkan bahwa aplikasi ini dapat merekonstruksi keadaan model 

mendekati sebenarnya jika berbanding lurus dengan peningkatan densitas sinar di blok model tersebut. 

Sedangkan pengujian nilai setiap parameter memberikan gambaran pengaruh perubahan nilai tersebut 

terhadap model inversi. Pengaruh tersebut diantaranya perturbasi model menurun seiring peningkatan 

nilai norm damping dan kekasaran model menurun seiring peningkatan nilai gradient damping. 



 

 

 

 

 

 

Sehingga, validasi pengolahan inversi tomografi beserta parameternya telah membuktikan algoritma 

tersebut dapat digunakan pada analisa tomografi. 

 

Demonstrasi pada data lapangan menunjukkan aplikasi ini dapat memperlihatkan kondisi bawah 

permukaan yang cukup baik. Hal ini ditandai dengan kehadiran anomali tinggi yang diduga zona 

subduksi. Hal tersebut sesuai dengan peta tektonik Indonesia. Sehingga, aplikasi Lindu telah 

dibuktikan dapat mengolah tomografi pada data lapangan. 
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