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BAB III 

METODOLOGI  PENELITIAN 

 

3.1. Alat 

Proses penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan perangkat komputer yang 

memiliki spesifikasi sebagai berikut: 

1. Sistem Operasi : Microsoft Windows 10  

2. Processor  : Intel® Core ™ i5-4210U 2,7 GHz  

3. RAM  : 4.00 GB 

4. Hardisk  : 1 TB 

5. Software  :  

 Microsoft Word 2010 

 GMT (Generic Mapping Tool) 

 Matlab 2017 

 GSView  

 Microsoft Excel 2010 

 Global Mapper v20 

 ArcGIS 10.3 

 

3.2. Bahan 

Adapun bahan-bahan penelitian yang dibutuhkan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Data Sea Surface Height (SSH) Satelit Altimetri Jason-2 Geodetic Mission 

b. Data Earth Gravitational Model (EGM) 2008 

c. Data Marine Gravity Sandwell’s Model versi 29 tahun 2019  
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3.3. Prosedur Penelitian  

3.3.1. Pengumpulan Data 

Seperti yang telah tertera dalam diagram alir Gambar 1.1, penelitian ini 

menggunakan beberapa data pendukung untuk mendapatkan hasil akhir. 

Berikut akan dijelaskan informasi mengenai data-data tersebut, antara lain: 

 

a. Data Sea Surface Height (SSH) Satelit Altimetri Jason-2 

Sea Surface Height (SSH) merupakan tinggi muka laut di mana 

tereferensi pada bidang elipsoid. Data SSH Satelit Altimetri Jason-2 

diperoleh melalui portal yang meyediakan beragam data satelit altimetri 

yaitu NOAA's National Centers for Environmental Information (NCEI) 

yang mana dapat diakses melalui 

https://data.nodc.noaa.gov/jason2/gdr/gdr/. Pemilihan data pass dapat 

diunduh pada  www.aviso.altimetry.fr/en/data/tools/pass-locator.html 

yang disesuaikan berdasarkan lokasi penelitian yaitu perairan Selat 

Karimata. Data tersebut akan menampilkan data Ascending pass dan 

descending pass. Ascending pass merupakan track perjalanan satelit dari 

kutub selatan ke kutub utara biasanya data Ascending pass memiliki ciri 

data dengan bilangan ganjil, sebaliknya dengan descending pass yaitu track 

perjalanan satelit dari kutub utara ke kutub selatan yang datanya memiliki 

ciri bilangan genap. Data-data ini dikelompokan berdasarkan cycle satelit 

saat pengamatan. Cycle merupakan periode lintasan satelit altimetri, pada 

penelitian ini menggunakan 5 cylce pengamatan yang terdiri dari cycle 500 

– 501. 

 

Tabel 3.1 Keterangan data Asc Pass dan Desc Pass Satelit Altimetri Phase C 

Cycle Ascending Pass Descending Pass 

C500 P049 P062, P164 

http://www.aviso.altimetry.fr/en/data/tools/pass-locator.html
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C501 P025, P127, P229 P140, P242 

C502 P205 - 

C503 P053 P066, P168 

C504 P131, P233 P246 

 

  

b. Data Earth Gravitational Model (EGM) 2008 

Data EGM 2008 diperoleh melalui web National Geospatial 

Agency (NGA) yang mana dapat diakses melalui https://earth-

info.nga.mil/GandG/wgs84/gravitymod/egm2008/egm08_wgs84.html. 

Data EGM 2008 diolah menggunakan GMT untuk mendapatkan EGM 

2008 yang sesuai dengan lokasi penelitian. EGM 2008 ini sebagai data 

undulasi geoid yang nantinya digunakan dalam hasil SSH terkoreksi.  

 

c. Data Marine Gravity Sandwell’s Model versi 29  

Data model anomali gayaberat ini diperoleh melalui portal Earth 

BYTE, di mana data tersebut merupakan hasil dari penelitian Sandwell dan 

lainnya pada tahun 2014 dan diperbarui setiap tahunnya. Pada penelitian 

ini model yang digunakan merupakan model versi terbaru yaitu versi 29, 

dirilis pada 22 November 2019. Data ini dapat diakses pada laman 

ftp://topex.ucsd.edu/pub/global_grav_1min/geotiff/.   

 

 

  

https://earth-info.nga.mil/GandG/wgs84/gravitymod/egm2008/egm08_wgs84.html
https://earth-info.nga.mil/GandG/wgs84/gravitymod/egm2008/egm08_wgs84.html
ftp://topex.ucsd.edu/pub/global_grav_1min/geotiff/
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3.3.2. Pengolahan Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram Alir Proses Pengolahan Data 

 

Setelah memperoleh data yang terdapat pada sub-bab 3.3.1 kemudian 

dilakukan pengolahan data di mana akan dijelaskan secara ringkas melalui 

diagram pada Gambar 3.1, kemudian pengolahan data akan dijelaskan kembali 

secara tertulis seperti yang tertera di bawah ini:  
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3.3.2.1 Seleksi Data Satelit Altimetri Jason-2 

Tahap seleksi data Satelit Altimetri Jason-2 Geodetic Mission ini 

merupakan tahapan awal dalam pengolahan data. Tahapan ini dilakukan 

bertujuan untuk mendapatkan data SSH yang sesuai dengan pass wilayah 

penelitian yaitu Selat Karimata. Data altimetri yang diperoleh pada penelitian 

ini terdapat berbagai macam data di mana data tersebut memerlukan 

perhitungan terlebih dahulu untuk mendapatkan nilai SSH yang lebih akurat. 

Mendapatkan nilai SSH yang akurat diperlukan beberapa koreksi akibat 

kesalahan Sea State Bias(SSB), efek – efek atmosfer, tide loading dan earth 

loading.  

a. Corrected Ailimetry Range  

Satelit altimetri mengukur jarak satelit dengan permukaan laut dan jarak 

pengamatan yang sudah terkoreksi. Perhitungan koreksi range digunakan 

untuk mengetahui path delay (keterlambatan lintasan) pada atmosfer, 

dengan rumus: 

h’ = h + td + tw +i + SSB    3.3 

 

Di mana h’ adalah corrected range, h adalah range ku, td adalah model wet 

troposphere correction, tw adalah model dry troposphere correction, I 

adalah koreksi ionosfer, dan SSB adalah Sea State Bias.  

b. Tide Effects 

Perhitungan ini dilakukan untuk mendapatkan nilai total rata-rata dari 

gerakan permukaan laut yang beragam, dengan rumus: 

 

   to = ocean tide + ocean tide non equal + load tide  3.4 

 

Di mana to adalah Geocentric ocean tide.   

c. Perhitungan Sea Surface Height (SSH) 

Pada perhitungan ini mengurangi seluruh hasil yang diperoleh pada 

perhitungan sebelumnya dengan rumus: 
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     SSH = Alt – h’ – ts – to – tp – iB  3.5 

 

Di mana Alt adalah altitude, ts adalah solid earth tide (pasang surut bumi 

yang berubah – ubah ≈ 30 cm), tp adalah pole tide (gerak permukaan laut 

yang sesuai dengan rotasi bumi ≈ 20 mm), iB adalah inverted barometer 

height correction.  

 

Setelah itu melakukan proses seleksi data SSH menggunakan aplikasi 

MATLAB dengan memilah data yang tidak sesuai dengan wilayah penelitian 

kemudian menyatukan seluruh data SSH menjadi satu file list, agar dapat 

mudah untuk diolah pada proses pengolahan tahap selanjutnya [23] [24]. Tabel 

pengolahan ini terdapat pada lampiran B.1.  

 

3.3.2.2 Seleksi Data EGM 2008 

Data EGM 2008 yang diperoleh merupakan data seluruh Indonesia di 

mana data tersebut harus diseleksi (dipotong) agar sesuai dengan lokasi 

penelitian. Dalam proses pengolahannya menggunakan GMT. Skrip yang 

dibentuk berisikan parameter yang dibutuhkan untuk memproses data seperti 

koordinat wilayah penelitian, resolusi yang akan digunakan (dalam menit) dan 

koefisien harmonik EGM 2008.  

 



 

28 

 

 

Gambar 3.2 visualisasi dari data EGM 2008n seluruh Indonesia menggunakan aplikasi GSview 

 

Gambar 3.3 visualisasi dari data EGM 2008g seluruh Indonesia menggunakan aplikasi GSview 

 

3.3.2.3 Geoid Gradien dan Residual Geoid Gradien 

Menentukan geoid gradien dan residual geoid gradien dalam prosesnya 

menggunakan software GMT. Residual geoid gradien dihasilkan dari peng 

konversian data geoid gradien pada sepanjang trek lintasan satelit. Dalam 
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menghasilkan nilai residual geoid gradien menggunakan persamaan [25]: 

 

eres= e – eref    3.6 

 

Di mana e dan eref merupakan geoid gradien di sepanjang lintasan satelit yang 

dihasilkan dari data SSH (e) dan model EGM2008 (eref). Pada prosesnya 

membuat skrip yang kemudian menjumlahkan nilai model geoid referensi EGM 

2008 dan SST Model, list data SSH satelit altimetri yang telah diolah 

sebelumnya dengan format, data threshold, kemudian memasukan outliers file 

dan nomor ID satelit untuk mengetahui jenis satelit apa yang akan digunakan, 

karena menggunakan Jason-2 maka dituliskan –N10. Pengolahan ini 

menggunakan teknik RCR (Remove Compute Restore) di mana menghitung 

efisien komponen gelombang short-wavelength pada permukaan bumi 

menggunakan data ketinggian permukaan laut dengan menghapus (remove) 

model geoid referensi yang diketahui (EGM2008 dan SST Model) di mana 

memiliki pengaruh topografi. Kemudian menjumlahkannya (restore) kembali 

sehingga memperoleh residual geoid gradien yang mana  secara statistik 

memperlihatkan data yang lebih homogen dan lebih halus [9].  

 

 

3.3.2.4 Perhitungan Least-Square Collocation (LSC)- Anomali Gayaberat Residu 

Proses perhitungan LSC digunakan untuk menghitung anomali 

gayaberat akhir, dengan menjumlahkan residual geoid gradien dan koefisien 

data yang dihitung dari medan gayaberat yang tereferensi (EGM2008) untuk 

menghasilkan nilai anomali gayaberat residu.  

 

∆g = C∆gh (Chh + Dhh)
-1h   3.6 

 

Mengestimasi kovariansi kesalahan dari estimasi gayaberat dengan [9]: 
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∂∆g∆g = C∆g∆g - C∆gh (Chh + Dhh)
-1CT

∆gh  3.7 

 

Di mana C∆g∆g, C∆gh, Chh merupakan matrik kovariansi antara gayaberat-

residual geoid gradien, residual geoid gradien - residual geoid gradien, noise- 

residual geoid gradien. Matrik kovariansi Dhh merupakan varian noise dari 

ketinggian geoid. Elemen-elemen dari matrik kovariansi tersebut dihitung 

sesuai model matematika dengan menggunakan aplikasi GMT. Kemudian 

membuat skrip yang mengjumlahkan nilai koefisien model geoid referensi dan 

data hasil residual geoid gradien perhitungan sebelumnya. Setelah itu 

memasukan keterangan koordinat batas pada penelitian ini dengan format batas 

barat/batas timur/batas selatan/batas utara (-R106/110/-4/-0) dan interval grid 

dalam menit yang akan digunakan. Teknk ini digunakan untuk memprediksi 

anomali gayaberat langsung dari pengamatan satelit di mana data secara acak 

dapat digabungkan dengan menggunakan informasi statistik kesalahan dalam 

data. Kemudian pada saat yang sama memberikan informasi statistik terkait 

kualitas nilai output anomali gayaberat. Terdapat beberapa kekosongan data 

yang diperoleh pada beberapa wilayah, sehingga pendekatan LSC juga 

digunakan untuk menginterpolasi titik pada data satelit altimetri yang kosong 

tersebut.  

 

3.3.2.5 Filtering  

Tahap ini dilakukan untuk menghilangkan nilai-nilai outlier oleh 

pengaruh topografi yang masih tersisa dalam data. Proses filtering ini dilakukan 

dengan memfungsikan program “grdfilter” pada aplikasi GMT dengan 

memasukan hasil anomali gayaberat yang telah diubah formatnya, keterangan 

koordinat, output nama hasil filtering, jarak flag yang digunakan (terdapat 

berbagai macam jenis, di mana pada penelitian memiliki grid yang digunakan 

dalam derajat, lebar dalam km, dan perhitungan spherical distance), tipe filter 

yang akan digunakan, dan resolusi spasial.  
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Gambar 3.4 Hasil Anomali Gayaberat Sebelum dilakukan Filtering 

 

3.3.2.6 Komparasi Data  

Komparasi data dilakukan dengan membandingkan model hasil 

anomali gayaberat yang diperoleh dari satelit altimetri Jason-2 Geodetic 

Mission dengan resolusi spasial 1 menit dan model hasil anomali gayaberat 

Sandwell model dengan resolusi 1 menit menggunakan aplikasi Global Mapper 

dan Microsoft Excel. Global Mapper digunakan untuk komparasi data secara 

visual di mana melihat perbandingan berdasarkan range di antara kedua model. 

Sedangkan aplikasi Microsoft office digunakan untuk komparasi data di mana 

melihat perbedaan atau kesamaan nilai anomali gayaberat yang dibentuk dari 

kedua hasil pengolahan. Perhitungan untuk membandingkan hasil kedua 

anomali gayaberat tersebut menggunakan uji akurasi dengan selang 

kepercayaan 95% di mana menghitung perbedaan antara kedua data (absolut 

error), standar deviasi, rata-rata absolut error dan selang kepercayaan untuk 

mendapatkan nilai kesalahan maksimum dan minimum pada data. Hasil akhir 

nilai tersebut dijadikan sebagai acuan untuk mengetahui data yang tidak 

sesuai/tidak normal pada penelitian ini.  


