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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini mengambil daerah studi tepat dititik yang dilewati pass 070 

dan pass 153 oleh track satelit Jason-2 (selanjutnya disingkat satelit J2), dengan 

masing masing pass letaknya berdekatan dengan Stasiun Pasang Surut Krui dan 

Seblat, jarak dari pass 077 sejauh 0.5 kilometer dari Stasiun Seblat dan pass 153 

sejauh 25 kilometer dari Stasiun Krui seperti yang ditunjukkan dalam tabel 3.3 

 

Penelitian ini menggunakan dua buah pass altimetri yaitu pass 077 dan pass 153, 

dengan nilai koordinat yang disajikan pada tabel 3.1. Wilayah penelitian terletak di 

Pesisir Barat Pulau Sumatera Bagian Selatan, yang secara administratif terletak 

pada Laut Provinsi Bengkulu dan Laut Provinsi Lampung. Wilayah penelitian yang 

digunakan mencakup 40 kilometer dari daratan seperti pada gambar 3.1. 

 

Tabel 3. 1 Koordinat pass penelitian 

Pass 
Koordinat Awal Koordinat Akhir 

Lintang (  ) Bujur (  ) Lintang (  ) Bujur (  ) 

77 101 36 10,8 -3 13 19,2 101 3043,2 -3 28 33,6 

153 103 43 1,2 -5 14 43,08 103 4716,8 -5 2 52,8 

 

Stasiun Pasang Surut Krui terletak di Pelabuhan Perikanan Krui di Kecamatan 

Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung, sedangkan Stasiun 

Pasang Surut Seblat terletak di Dermaga Seblat.dari Bengkulu. Jarak antara kedua 

stasiun ini sebesar 337.71 km. Secara administratif lokasi stasiun pasang surut 

ditunjukkan dalam tabel 3.2  Stasiun pasang surut ini dibangun oleh Badan 

Informasi Geospasial. 

Lokasi studi dapat dilihat pada gambar 3.1 
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Gambar 3 1 pass 077 dan pass 153 satelit jason-2 untuk daerah studi 

 

3.2. Data dan Peralatan 

3.2.1. Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pasang surut yang diperoleh 

dari data pasut Badan Informasi Geospasial dan data Geophysical Data Record 

(GDR) satelit J2. Informasi lengkap mengenai data yang digunakan dalam 

penelitian ini dijelaskan sebagai berikut. 

a Data Pasang Surut 

Badan Informasi Spasial (BIG) sebagai salah satu penyedia data pasang surut 

di Indonesia. Data pasang surut dalam penelitian ini berasal dari badan 

pemerintah tersebut yang dikirimkan dalam format .txt file. Data ini berisi 

keterangan tempat, penyedia data, keterangan, waktu pengamatan pasut, dan 

ketinggian muka laut. Stasiun Pasut yang digunakan dalam penelitian yaitu : 

Stasiun Pasut Seblat dan Krui. Secara admnistratif stasiun tersebut dapat dilihat 

pada tabel 3.2 
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Tabel 3. 2 Koordinat stasiun pasang surut 

Stasiun Pasang Surut 
Koordinat 

Bujur (  ) Lintang (  ) 

Stasiun Seblat 101  36 7,2 -3 13 8.4  

Stasiun Krui 103 56 2,4  -5 10 44.4 

 

Berdasarkan jarak yang dekat dengan pass satelit altimetri, kedua Stasiun ini 

dipilih. Hal ini ditunjukkan pada tabel 3.3 rerata jarak stasiun pasang surut 

terhadap pass altimetri yang dipilih. 

Tabel 3. 3 Rata-rata jarak stasiun pasut terhadap pass yang dipilih 

Stasiun pasut - pass Rata-rata jarak 

Stasiun Seblat - pass 077 0,5 km 

Stasiun Krui - pass 153 25 km 

 

b Data Pass Satelit Altimetri Jason-2 

Pemilihan pass disesuaikan dengan daerah penelitian, yaitu Pesisir Barat Lampung, 

dengan pass terdekat adalah pass 077 dan pass 153. Kedua pass ini berjenis 

ascending pass, yaitu yaitu lintasan satelit yang terbentuk saat satelit bergerak dari 

selatan bagian bumi, menuju ke bagian utara bumi. Data pass satelit diperoleh 

melalui situs resmi penyedia data satelit altimetri yaitu : 

www.aviso.altimetry.fr/en/data/tools/pass-locator.html dalam format kmz atau 

http://data.nodc.noaa.gov/jason2/gdr/ dalam format .nc. Kedua pass tersebut dapat 

diperhatikan dalam gambar 3.2 berikut: 

http://data.nodc.noaa.gov/jason2/gdr/
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Gambar 3 2 Pass penelitian 

 

c Data GDR Satelit Altimetri Jason-2 

Data Geophysical Data Record (GDR) dapat diperoleh melalui laman berikut : 

http://data.nodc.noaa.gov/jason2/gdr/. Data yang diperoleh dalam format .nc file 

diolah menggunakan dua software yaitu Panoply dan Matlab R2016a. Data GDR 

digunakan untuk mengolah parameter-parameter yang dibutuhkan seperti untuk 

mendapatkan nilai Sea Surface Height, Sea Level Anomaly dan Total Water 

Envelope. Data tersebut dikelompokkan berdasarkan cycle (periode lintasan satelit 

altimetri). Cycle satelit yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 001-327 

cycle setiap pass, namun terdapat beberapa cycle yang kosong, yaitu cycle 020, 126, 

174, 304, 305, 321, 322 dan 327. Jumlah setiap cycle pada pass dijelaskan pada 

tabel 3.4 berikut :  

  

http://data.nodc.noaa.gov/jason2/gdr/
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Tabel 3. 4 Data GDR 

Nama File 
Jumlah Total 

Cycle 

JA2_GPN_2PdPxxx_077_*.nc 319 

JA2_GPN_2PdPxxx_153_*.nc 319 

 

3.2.2. Peralatan 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:  

1. Perangkat heras (Hardware) 

- Laptop/ Personal Computer dengan Sistem Operasi Windows untuk 

pengolahan data altimetri dan pengerjaan laporan. 

- Printer untuk mencetak hasil laporan. 

2. Perangkat lunak (Software) 

- Software MATLAB R2016a untuk proses analisis harmonik pasang surut 

laut dan proses pengolahan data altimetri. 

- Software Panoply. Software ini digunakan untuk melakukan ploting dan 

mengetahui isi dari keseluruhan data satelit altimetri, sehingga dapat 

memudahkan kita unutk mengolah dalam software Matlab  

- Software SPSS Versi 26 ini digunakan untuk melakukan analisis statistik 

berupa korelasi antara dua variabel untuk mengetahun hubungan kuat-lemah 

- Microsoft Office 2019. Software ini digunakan untuk pengerjaan laporan 

tugas akhir dan pengolah data statistik. 

 

3.3. Metodologi Penelitian 

3.3.1. Tahapan Penelitian 

Tahapan dari penelitian ini digambarkan dalam diagram alir seperti pada gambar 

3.3. Berikut adalah penjelasan diagram alir tahapan penelitian:  

i. Identifikasi awal  

Identifikasi awal merupakan tahap awal untuk mengidentifikasi permasalahan 

terkait yang diangkat pada daerah cakupan penelitian.  
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ii. Perumusan masalah  

Dalam penelitian ini permasalahan yang ada adalah untuk mengetahui nilai 

pasang surut air laut di perairan Pesisir Barat Lampung pada tahun 2016-2017 

tepatnya di Perairan Seblat dan Krui menggunakan data satelit altimetri Jason2. 

iii. Studi literatur 

Dalam studi literatur dilakukan proses mendapatkan referensi yang 

berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penulisan tugas akhir 

ini. Dalam penelitian ini referensi yang digunakan adalah referensi yang terkait 

di bidang satelit altimetri khususnya dalam pemanfaatannya dalam studi 

pengolahan data pasang surut air laut, penelitian-penelitian terdahulu terkait 

Analisa pasang surut air laut, penggunaan dan pengolahan data satelit altimetri 

Jason-2, penggunaan dan pengolahan data pasang surut, serta analisa secara 

statistik terkait konstanta harmonik pasang surut laut.  

iv. Pengumpulan data 

Pengumpulan data adalah tahap mengumpulkan sejumlah data yang digunakan 

dalam pengerjaan tugas akhir ini. Adapun data yang digunakan dalam 

pengerjaan tugas akhir ini adalah data GDR Satelit Jason-2 dengan format .nc, 

dan data pasang surut yang diperoleh dari Badan Informasi Geospasial yang 

dipilih berdasarkan ketersediaan data yang ada yaitu di stasiun pasang surut 

Seblat dan Krui. Data yang digunakan adalah data tahun 2016-2017. 

v. Pengolahan data 

Tahapan pengolahan data dibedakan menjadi dua yaitu pengolahan data GDR 

Jason-2 untuk mengetahui pasang surut dan konstanta pasut di pass 077 dan 

pass 153, serta pengolahan data tide gauge Stasiun Pasang Surut Krui dan 

Seblat, Tahapan pengolahan data akan dijelaskan lebih rinci pada Sub BAB 

3.3.2. 

vi. Validasi data 

Nilai pasang surut hasil pengolahan data satelit altimetri Jason-2 dilakukan 

pengecekan melalui data pasang surut yang diperoleh melalui Badan Informasi 

Geospasial menyesuaikan waktu pengamatan. 
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vii. Analisa data 

Analisa konstanta harmonik pasang surut air laut menggunakan metode least 

square dengan penyesuaian tidal aliasing seperti pada tabel 2.7 dan analisa 

korelasi antara satu variabel dengan variabel lainnya. Pada penelitian ini 

digunakan data pasang surut untuk mengetahui hubungan (korelasi) dengan 

nilai konstanta harmonik pasang surut hasil altimetri 

viii. Pembuatan laporan  

Pembuatan laporan menjadi tahap terakhir dari penelitian. Pada tahap ini akan 

dilakukan penulisan laporan sebagai hasil akhir dari penelitian. 
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Gambar 3 3 Tahapan penelitian 
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3.3.2. Tahapan Pengolahan Data 

Setelah mendapatkan pass untuk wilayah studi, tahap selanjutnya adalah 

pengolahan data yang terdiri dari perhitungan nilai sea surface heigth (SSH), sea 

level anomaly (SLA) dan total water envelope (TWLE), kemudian dilakukan 

analisis harmonik metode least square untuk selanjutnya dilakukan analisis korelasi 

hasil konstanta harmonik data altimetri dan data tide gauge. Diagram alir 

pengolahan data dapat diperhatikan pada gambar 3.4. 

 

Gambar 3 4 Diagram alir pengolahan data 
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3.3.2.1. Pengolahan Data Satelit Altimetri Jason-2 

Tahapan pertama yang dilakukan adalah pengolahan data GDR Satelit Jason-2. 

Proses pengolahan data dapat dilihat pada gambar 3.5. Penjelasan dari diagram alir 

pengolahan data GDR Satelit Jason-2 adalah sebagai berikut: 

a. Data pass Satelit Altimetri Jason 2 

Data pass dibutuhkan untuk melihat kedekatan pass satelit terhadap stasiun pasang 

surut yang dipilih, selain itu data pass satelit juga digunakan untuk membuat peta 

area penelitian. Data pass yang digunakan yaitu pass 077 dan pass 153. 

b. Data Geophysical Data Record  (GDR)  

Pemilihan data GDR didasarkan pada tujuan penelitian. Geophysical Data Record 

(GDR) merupakan produk data yang sudah valid, dimana data ini sudah 

menampilkan ground retracking dari altimeter dan orbit satelitnya sudah tepat. Data 

GDR dapat tersedia dalam waktu yang relatif lebih lama yaitu 30 hari. 

c. Seleksi Data 

Tahapan ini bertujuan untuk memperoleh data terseleksi sesuai jarak 0-40 kilometer 

dari permukaan yang dianggap daratan oleh radiometer dengan memanfaatkan 

variabel data yang tersedia pada data GDR. Langkah seleksi data ditunjukkan 

sebagai berikut.: 

1. Proses input variabel rad_surf_type. Variabel ini mampu mendeteksi jenis 

permukaan bumi dalam tiga jenis yaitu jenis permukaan yang dianggap laut 

lepas (open_ocean), jenis permukaan yang dianggap pesisir (near_coast), dan 

jenis permukaan yang dianggap daratan (land) [23]. Penelitian ini 

menggunakan jenis permukaan yang dianggap pesisir (near_coast) karena 

sesuai dengan lingkup wilayah penelitian yang digunakan. Hasil seleksi data 

pesisir ditunjukkan pada gambar 4.1 berikut. 

2. Variabel rad_distance_to_land, yang merupakan variabel yang mampu 

mengukur jarak terhadap jenis permukaan yang dianggap daratan (land) oleh 

radiometer [23]. Jarak yang dimaksud adalah jarak terdekat titik nadir satelit 

terhadap land. Variabel rad_distance_to_land diseleksi 0-40000 meter sesuai 

dengan lingkup wilayah penelitian. Hasil seleksi rad_distance_to_land, berupa 
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nilai indeks yang berisi data 0-40000 meter dari land secara global. Hasil 

seleksi ditunjukkan pada gambar 4.2 berikut. 

3. Terakhir, rad_surf_type dan rad_distance_to_land terseleksi ke dalam masing-

masing indeksselanjutnya didefinisikan ke dalam koordinat menggunakan 

variabel lat dan lon, selanjutnya dilakukan filter koordinat untuk mengkonversi 

indeks secara global ke dalam indeks sesuai wilayah penelitian. Tahapan 

pengolahan ini dibuat script matlab yang dapat dilihat pada lampiran 6 

 

Tabel 3. 5 Variabel data GDR untuk seleksi data 

No Variabel Keterangan 

1 rad_surf_type 
Variabel yang mendeteksi perbedaan permukaan  

bumi melalui radiometer 

2 rad_distance_to_land 
Variabel jarak terhadap daratan melalui  

radiometer 

3 lat Variabel lintang untuk pengukuran 1hz 

4 lon Variabel bujur untuk pengukuran 1hz 

 

d. Pengolahan Data Muka Laut 

Pengolahan data muka laut ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian pengolahan 

sea surface height (SSH), sea level anomaly (SLA) dan total water envelope 

(TWLE) 

1. Pengolahan Sea Surface Height 

Pengolahan SSH ini diawali dengan mendefinisikn variabel-variabel yang 

memengaruhi SSH sesuai rumus 2.5. Variabel ini diambil dari data GDR altimetri 

dijelaskan dalam tabel 3.6 berikut 
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Tabel 3. 6 Variabel data GDR untuk pengolahan SSH 

No Variabel Keterangan 

1 rad_wet_tropo_corr Variabel koreksi troposfer oleh radiometer 

2 model_dry_tropo_cor 

Variabel koreksi troposfer kering hasil pemodelan 

ECMWF 

3 iono_corr_alt_ku Variabel koreksi ionosfer band ku 

4 sea_state_bias_ku Variabel koreksi sea state bias 

5 range_ku Variabel pengukuran jarak oleh altimetri band ku 1hz 

6 alt Variabel tinggi orbit satelit 1hz 

 

 

2. Pengolahan Sea Level Anomaly 

Pengolahan SLA dilannjutkan dari SSH dengan menggunakan parameter tambahan 

seperti ditunjukkan pada tabel 3.7 sesuai dengan rumus 2.6. SLA juga biasa disebut 

dengan Residual Sea Surface, yang didefinikan dari SSH dikurangi Mean Sea 

Surface, efek geofisik, efek pasang surut dan inverse barometer. 

Tabel 3. 7 Variabel data GDR untuk pengolahan SLA 

No Variabel Keterangan 

1 ocean_tide_sol1  Variabel koreksi pasut lautdan tekanan 

2 solid_earth_tide Variabel koreksi pasut terhadap bagian bumi padat 

3 pole_tide Variabel koreksi pasut kutub 

4 hf_fluctuations_corr  Variabel koreksi angin dan tekanan 

5 inv_bar_corr Variable koreksi tekanan muka air lau 

6 mean_sea_surface 

Variabel tinggi muka laut rata-rata yang dihasilkan satelit 

altimetri 

 

3. Pengolahan TWLE 

Pengolahan Total Water Envelope mengikuti rumus 2.8 dengan variabel yang 

terdapat pada tabel 3.8  
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Tabel 3. 8 Variabel data GDR untuk pengolahan TWLE 

No Variabel Keterangan 

1 solid_earth_tide Variabel koreksi pasut terhadap bagian bumi padat 

2 pole_tide Variabel koreksi pasut kutub 

3 hf_fluctuations_corr  Variabel koreksi angin dan tekanan 

4 inv_bar_corr Variable koreksi tekanan muka air lau 

5 mean_sea_surface 

Variabel tinggi muka laut rata-rata yang dihasilkan 

satelit altimetri 

 

e. Analisis Harmonik Metode Least Square 

Muka laut yang didapatkan dari pengolahan altimetri (SSH, SLA dan TWLE), 

selanjutnya dilakukan analisis harmonik untuk memperoleh konstanta pasang surut. 

Analisis harmonik ini menggunakan metode least square dibantu dengan toolbox 

dalam .m file. Program yang dimaksud adalah t_tide seperti dijelaskan dalam 

subbab 2.7  Rincian program dapat dilihat dalam lampiran 6 

 

3.3.2.2. Pengolahan Data Pasang Surut 

Pengolahan data pasang surut dilakukan untuk mendapatkan nilai muka air laut 

rata-rata (MSL) tiap bulan dari dua stasiun yang digunakan dengan rentan data 4 

tahun dari 2016 sampai 2019. Proses pengolahan data pasang surut dapat dilihat 

pada gambar 3.8 
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Gambar 3 5 Diagram alir pengolahan pasang surut 

 

a. Data Pasang Surut  

Data pasang surut merupakan data kedudukan muka air laut dalam waktu tertentu 

yang dicatat secara periodik. Data pasang surut yang digunakan berasal dari instansi 

penyedia yaitu Badan Informasi Geospasial. Data pasang surut dari BIG merupakan 

data perekaman muka air laut setiap jam mulai dari jam 00.00 hingga 23.00. 

Kualitas data pasut dikedua perairan terlebih dahulu dilakukan pengecekan 

terhadap data outlier. Data outlier ini dihilangkan dengen menetapkan batas atas 

dan batas bawah data yang dianggap masuk sebaran normal atau tidak jauh 

selisihnya dari nilai rerata. 

b. Input Data Pasut ke Program di Microsoft Excel 

Dalam tahap ini dilakukan input data pasang surut sesuai dengan syarat masukan 

data di t_tide. Format susunan datanya kolom pertama sampai seterusnya disusun 

sesuai urutan tahun, bulan, tanggal, jam, menit, detik dan ketinggian muka laut. 
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c. Perhitungan Pasut Metode Least Square 

Perhitungan nilai pasang surut dilakukan dengan menggunakan metode least 

square.Perhitungan pasut dengan metode ini digunakan untuk mendapatkan 

komponen-komponen dalam pasang surut dan hasil akhirnya adalah berupa nilai 

pasang surut atau muka air laut rata-rata (MSL) setiap bulan dengan bantuan 

toolbox t_tide. 

3.3.3. Validasi Data 

Validasi data dilakukan dengan mengambil data elevasi muka laut altimetri dengan 

interval pengamatan 9,9156 hari dalam waktu Universal Serial Time (UTC) di tahu 

pengamatan 2016 dan 2017. Hal yang sama juga dilakukan untuk data elevasi muka 

laut pengolahan tide gauge, dengan konversi waktu dari Greenwich Mean Time +7 

(GMT+7) ke UTC dengan pemilihan data per 9,9156 hari. 

3.3.4. Uji Korelasi 

Validasi terhadap TWLE yang merupakan turunan dari perhitungan SLA namun 

tanpa koreksi bias geofisik terhadap data pasang surut stasiun pasut. Setelah nilai 

SSH dikonversi menjadi SLA dan TWLE, selanjutnya dilakukan proses uji korelasi 

terhadap hasil pengukuran pasang surut yang digunakan. Penggunaan data pasang 

surut menyesuaikan dengan rentang waktu pengukuran satelit altimetri terhadap 

cycle yang digunakan. 

  


