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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah Gunung Api Sinabung terletak di Kabupaten Karo, 

Provinsi Sumatra Utara, Indonesia dengan ketinggian 2.400 m. Pengamatan 

Gunung Api Sinabung menggunakan 4 titik stasiun yaitu KBYK, LKWR, 

MRDG, dan SNBG. Gambar 3.1 menunjukkan persebaran titik GNSS Gunung 

Api Sinabung. 

 

 

Gambar 3.1 Sebaran Titik GNSS Gunung Api Sinabung 

 

1.2 Data 

Data yang digunakan pada penelitian ini data pengamatan GNSS, data laporan 

aktivitas gempa, dan data DEMNAS. Data laporan aktivitas gempa bersumber 

dari data Magma Indonesia yang diakses secara online [21]. Data DEMNAS 

bersumber dari Badan Informasi Geospasial yang diakses secara online [22] 

dan data pengamatan GNSS pada Gunung Api Sinabung bersumber dari 

PVMBG (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi). Laporan 
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aktivitas kegempaan dari tahun 2017 sampai 2019 pada Gunung Api Sinabung 

data disajikan pada gambar 3.2. 
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Gambar 3.2 Aktivitas Kegempaan Gunung Api Sinabung [21]



19 

 

 

Aktivitas kegempaan Gunung Api Sinabung ditampilkan dari tahun 2017 

sampai 2019 tipe dari Gunung Api Sinabung peningkatan aktivitas kegempaan 

terjadi pada bulan sebelumnya, dapat dilihat dari laporan Magma Indonesia 

[21]. 

 

Data stasiun pengamatan yang meliputi data stasiun SNBG, MRDG, KBYK, 

LKWR, rincian data disajikan pada tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1 Rincian Data 

 

 

 

No Tahun Bulan 
Titik Stasiun 

KBYK LKWR MRDG SNBG 

 2018 Januari     

Februari     

Maret     

April     

Mei     

Juni     

Juli     

Agustus     

September     

Oktober     

November     

Desember     

2 2019 Januari     

Februari     

Maret     

April     
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Keterangan : 

 100% 

 75% 

 50% 

 25% 

 0% 

 

Warna pada rinci data tabel 3.1 menunjukkan ketersedian data Gunung Api 

Sinabung pada bulan Januari 2018 sampai April 2019, untuk warna hijau tua 

menujukkan dari awal hingga akhir dalam satu bulan tersedia 100% data 

GNSS, 100% tersedia menunjukan ada 30 hari dalam satu bulan. Warna hijau 

muda menujukkan ketersedian data dalam satu bulan ada 75% ada sekitar 16 

hari hingga 28 hari data GNSS tersedia dalam satu bulan. Warna kuning 

menunjukkan ketersedian data 50% ada sekitar 8 hari hingga 15 hari data 

GNSS tersedia dalam satu bulan. Warna merah menunjukkan ketersedian data 

25% ada sekitar 1 hari hingga 7 hari  data GNSS tersedia dalam satu bulan. 

Warna cokelat menunjukkan ketersedian data 0% data GNSS tidak tersedia.   

 

1.3 Diagram Alir Pelaksanaan 

Gambar 3.3 menunjukkan diagram alir pengolahan data GNSS terhadap data 

pengamatan GNSS pada Gunung Api Sinabung menggunakan perangkat lunak 

GAMIT. Data yang digunakan pada pengamatan bulan Januari 2018 sampai 

April 2019 yaitu data GNSS yang diambil secara real time kontinu pada setiap 

stasiun pengamatan yaitu  SNBG, KBYK, MRDG, LKWR. Adapun rincian 

dari pengolahan data GNSS  :  

1. Pengumpulan data rinex yang akan digunakan meliputi data rinex stasiun 

pengamatan yang akan diolah, data rinex  IGS, data broadcast ephemeris, 

data precise ephemeris, dan data ionosfer. 

2. Melakukan pengecekan control file, untuk mengatur parameter dan skenario 

pengamatan, menambahkan koordinat apriori dari stasiun pengamatan 

global. 
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3. Selanjutnya memasukkan data pendukung untuk mengolah data yang harus 

ada dalam tables yaitu earth tide, ocean tide loading, dan atmospheric 

loading. 

4. Langkah selanjutnya untuk  melakukan pengolahan data pada setiap DOY 

sehingga diperoleh koordinat pada setiap stasiun. 

 

Tahap pelaksanaan untuk mengelola data GNSS yang dilakukan dalam 

penelitian ini disajikan pada diagram alir gambar 3.3. 

 

 

Gambar 3.3 Diagram Alir Pengolahan Data GNSS 

 

Selanjutnya koordinat yang telah diperoleh dari pengolahan data GNSS 

dilakukan pengolahan, diagram alir pelaksana disajikan pada gambar 3.4. 
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Gambar 3.4 Diagram Alir Pengolahan Hasil 

 

Gambar 3.4 menunjukkan pengolahan setelah diperoleh koordinat dari 

pengolahan data GNSS pada setiap stasiun yaitu untuk dilakukan pengolahan 

menentukan inflasi dan deflasi sehingga dianalisis terkait terhadap aktivitas 

Gunung Api Sinabung. Rincian dari diagram alir pengolahan yang disajikan 

pada gambar 3.4 sebagai berikut : 
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1. Koordinat stasiun yang telah didapatkan dilakukan pengolahan untuk 

mendapatkan pergeseran sebelum kejadian erupsi dan sesudah kejadian 

erupsi dan antar bulan menggunakan data bulan Januari 2018 sampai April 

2019. Mendapatkan pergeseran per kejadian erupsi dilakukan rata-rata 

sebelum dan sesudah kejadian erupsi dengan tanggal yang mendekati 

kejadian erupsi untuk semua stasiun pengamatan, untuk pergeseran antar 

bulan hasil rata-rata koordinat stasiun pengamatan setiap bulan dihitung 

pergeseran antar bulan untuk semua stasiun pengamatan Gunung Api 

Sinabung. 

2. Pergeseran yang telah didapatkan dilakukan ploting menggunakan Generic 

Mapping Tools (GMT) [23] untuk melihat arah vektor pergeseran yang 

terjadi pada Gunung Api Sinabung. Arah vektor pergeseran digunakan 

untuk menentukan inflasi dan deflasi. 

3. Setelah melakukan pencarian arah vektor pergeseran dilakukan uji statistik 

untuk mengindikasi baik tidaknya hasil pergeseran titik pada setiap stasiun. 

Uji statistik dilakukan dengan menguji pergeseran titik, setelah diperoleh 

pergeseran titik menentukan standar deviasi pergeseran titik, pergeseran 

titik dan standar deviasi pergeseran diperoleh dilakukan nilai pengujian 

pergeseran. Pergeseran dinyatakan baik atau tidaknya digunakan tabel 

distribusi normal dengan selang kepercayaan 50%. Nilai dari uji hipotesis 

sebesar 0.67,  maka dianggap baik atau tidaknya apabila telah melebihi 0.67.  

4. Penentuan inflasi dan deflasi ditentukan juga dengan perubahan jarak antara 

stasiun. Setelah menentukan inflasi dan deflasi dilakukan analisis terkait 

aktivitas vulkanik Gunung Api Sinabung. 

5. Kegiatan pengolahan data telah selesai kemudian melakukan penyajian hasil 

berupa laporan penelitian. 

 


