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3 BAB III 

PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

 
Analisis Potensi Likuifaksi di Daerah Serangan Bali 

Selatan Berdasarkan Data Sekunder Menggunakan Metode Probabilistik dan 

Metode Ground Penetrating Radar (GPR) dilakukan selama bulan November 

2019 hingga JuniUN 2020 di Laboratorium KK Fisika Bumi Institut Teknologi 

Sumatera, Lampung Selatan. Kegiatan penelitian diterangkan dalam Tabel 3.1 di 

bawah ini. 

 

Tabel 3. 1 Tabel kegiatan penelitian 
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3.2 Jenis Data 

 
Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder hasil rekaman 

radargram dan data sekunder SPT yang diperoleh dari Laboratorium Geoteknologi 

LIPI Bandung. Kemudian dilakukan analisa lebih lanjut yaitu mengenai penentuan 

filtering, nilai probabilitas penurunan tanah dan potensi likuifaksi di daerah 

Serangan. 

 

3.3 Pengolahan Data 

 
Proses penelitian ini dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak yang 

disesuaikan dengan pengolahan data yang akan dilakukan, diantaranya: 

1. ReflexW 7.0 

Software ReflexW 7.0 digunakan untuk melakukan filtering pada setiap 

lintasan dan frekuensi. Software ini dapat menentukan kedalaman muka air 

tanah pada daerah penelitian. 

2. Microsoft Excel 2010 

Microsoft Excel 2010 digunakan untuk melakukan perhitungan pada data bor 

SPT dan menentukan nilai faktor keamanan serta nilai probabilitas terjadinya 

likuifaksi. 

 

3.4 Langkah Penelitian 

 
3.4.1 Data Metode Ground Penetrating Radar (GPR) 

 
Data GPR yaitu pengukuran geofisika yang cukup baik dalam memberikan bacaan 

bawah permukaan untuk kedalaman dangkal. Karena hal tersebut metode ini dapat 

mendeteksi objek, rongga maupun retakan serta kegunaan lainnya dalam keperluan 

geoteknik. Parameter yang digunakan dalam metode ini yaitu frekuensi gelombang 

radar yang dipancarkan oleh antena 200-400 MHz. Kemampuan penetrasi GPR 

bergantung pada frekuensi gelombang radar yang dipancarkan, semakin rendah 

frekuensi antena yang dipancarkan maka kemungkinan kedalaman penetrasi akan 
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semakin dangkal. Metode ini bertujuan untuk menunjukkan kedalaman muka air 

tanah yang diperoleh dari hasil rekaman radargram pada penelitian ini. 

 

Dalam pengukuran metode GPR, adapun alat dan perlengkapan yang digunakan 

untuk tiap pengukuran yaitu, 

Untuk pengukuran GPR tipe shielded (Gambar 3.1) perlengkapan yang digunakan 

berupa: 

1. MALA X3M 100Mhz Shielded Antena 

2. Water Plate 

3. MALA X3M Control Unit 

4. Power Supply (Baterai) 

5. Profile Encoder (Hipchain Benang) 

6. Tongkat Penarik Antena 

7. Accu + Converter 

8. Unit Display (Laptop) 

9. Kabel Port ke Laptop 

10. GPS Garmin 60 Csx 

11. Payung/Ponco 

12. Alat Keselamatan Kerja 

 

 
Gambar 3. 1 (a) MALA X3M 100 MHz Shielded  Antena. (b) MALA X3M Control Unit. (c) 

Hipchain Benang (d) GPS Garmin[52] 
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Sedangkan untuk pengukuram GPR tipe un-shielded (Gambar 3.2), perlengkapan 

yang digunakan berupa: 

1. MALA 100Mhz Un-Shielded Antena 

2. Antena Handles 

3. MALA ProEx Control Unit 

4. Kabel Power Supply 

5. Tas (Backpack) 

6. Profile Encoder (Meteran Tali) 

7. Accu + Converter 

8. Unit Display (Laptop) 

9. Kabel Port ke Laptop 

10. GPS Garmin 60 Csx 

11. Payung/Ponco 

12. Alat Keselamatan Kerja 

 

 
Gambar 3. 2 (a) MALA 100 MHz Un-Shielded Antena Electronics (b) MALA 100 MHz Un-

Shielded Antena (c) MALA ProEx Control Unit beserta Backpack (d) Set-up alat pengukuran GPR 
Un-Shielded[52] 
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3.4.2 Pengolahan Data Ground Penetrating Radar (GPR) 

 
Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data mentah GPR yang diperoleh 

dari rekaman radargram di Pulau Bali pada bulan Oktober 2014. Data ini berupa 

data refleksi gelombang elektromagnet secara travel time. Selanjutnya pengolahan 

data ini dapat dilakukan dengan software ReflexW 7.0. 

Langkah-langkah dalam pengolahan data menggunakan ReflexW 7.0 adalah 

sebagai berikut: 

1. Membuka ReflexW 7.0. 

2. Membuat folder untuk menyimpan semua pengolahan data yang akan dilakukan. 

Memindahkan semua data line ke dalam folder ASCII dalam folder yang telah 

dibuat tersebut kemudian Confirm Project. 

 

 
Gambar 3. 3 Tampilan membuat folder 

 

3. Untuk menampilkan jendela pengolahan radargram, maka pilih Modules lalu 2-

D Data Analysis. 
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Gambar 3. 4 Tampilan jendela radargram 

 

4. Memilih File lalu Import untuk memasukkan dan membuka raw data GPR yang 

ingin diolah, maka akan menampilkan jendela program seperti di bawah ini, 

 

 
Gambar 3. 5 Tampilan jendela parameter import data 

 

Pada (Gambar 3.5) masukkan parameter-parameter data yang akan diolah. 

Dalam melakukan pengolahan data GPR untuk line ini, parameter import yang 

diubah adalah sebagai berikut, 

Distance Dimension : METER 
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Data Type : constant.offset 

Input Format : RADAN 

Output Format : new 16 bit integer 

File nama specification : (bebas memberikan nama file, apakah ingin automatic 

atau manual) 

Lalu setelah parameter pada jendela kerja import sudah selesai, maka mengatur 

terlebih dahulu parameter pada jendela Plot Option. Mengklik gambar jendela 

plot option yang berada pada kanan bawah di jendela kerja import. Ada beberapa 

pilihan menu yang diubah sebagai berikut, 

Plotmode : Pointmode 

Plotsubtion : cek list autointerpolation, depth axis dan memasukkan kecepatan 

lapisan yang dibutuhkan untuk depth axis sesuai dengan kecepatan lapisan 

bawah permukaan pada saat di lapangan. 

Kemudian tutup jendela plot option dan pada jendela kerja import memilih 

pilihan menu Convert to Reflex. 

 

 
Gambar 3. 6 Tampilan radargram rawdata SIUT2001 

 

5. Memilih menu Processing kemudian pilih Static Correction/Mutting lalu pilih 

Static Correction untuk mengembalikan waktu tiba pertama gelombang pada 

pengolahan lintasan di kontras pertama lapisan. 
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(a) 
 

 
(b) 
 

Gambar 3. 7 (a) Parameter static correction (b) Tampilan radargram setelah terkoreksi statik 
 

6. Memilih menu Processing kemudian pilih 1-D Filter lalu Substract-mean 

(Dewow) untuk menghilangkan frekuensi sangat rendah yang terekam dalam 

radargram. Pada parameter koreksi ini usahakan spektrum gelombang original 

dan filtered mempunyai puncak frekuensi yang hampir sama dan amplitudo yang 

tidak berbeda jauh, agar tidak ada frekuensi di luar data asli masuk ke dalam 

processing atau adanya sinyal frekuensi yang terpotong. 
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(a) 
 

 
(b) 
 

Gambar 3. 8 (a) Parameter dewow (b) Tampilan radargram setelah terkoreksi dewow 
 

7. Melakukan koreksi energy decay untuk memuat sinyal pada kedalaman yang 

lebih tinggi dapat sama kuatnya dengan sinyal yang datang dari kedalaman yang 

lebih dangkal. Memilih menu Processing kemudian pilih Gain lalu Energy 

Decay. 
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(a) 
 

 
(b) 
 

Gambar 3. 9 (a) Parameter energy decay (b) Tampilan radargram setelah dilakukan gain 
 

8. Memilih menu Processing kemudian pilih 1-D Filter lalu Bandpass Frequency 

untuk menghilangkan frekuensi-frekuensi yang tidak diinginkan (noise), dengan 

membatasi nilai jangkauan frekuensi sinyal pada radargram. 
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(a) 
 

 
(b) 

 

Gambar 3. 10 (a) Parameter bandpass frequency (b) Tampilan radargram setelah dilakukan filter 
bandpass 

 

9. Hasil filtering penampang radargram yang sudah siap diinterpretasikan berupa 

kedalaman muka air tanah. 
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Gambar 3. 11 Tampilan akhir radargram yang siap untuk diinterpretasi 

 

Langkah penelitian ini dijelaskan pada diagram alir di bawah (Gambar 3.28). 

 

3.4.3 Uji Standar Penetration Test (SPT) 

 
SPT adalah metode pengujian di lapangan untuk mendapatkan data geoteknik 

berupa sifat-sifat tanah. Prinsip pelaksanaan uji SPT yaitu dengan memukul sebuah 

tabung standar ke dalam lubang bor sedalam 450mm menggunakan palu 63.5kg. 

 

Peralatan yang diperlukan dalam uji penetrasi dengan SPT (Gambar 3.12) adalah 

sebagai berikut: 

1. Mesin Bor yang dilengkapi dengan peralatannya 

2. Mesin Pompa yang dilengkapi dengan peralatannya 

3. Split Barrel Sampler yang dilengkapi dengan dimensi (ASTM D 1586-84) 

4. Palu dengan berat 63.5kg 

5. Alat Penahan (tripod) 

6. Rol Meter 

7. Alat Penyipat Datar 

8. Kerekan 

9. Kunci-kunci Pipa 

10. Tali 

11. Perlengkapan lain 
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Gambar 3. 12 Skema urutan uji penetrasi standar (SPT)[53]  

3.4.4 Pengolahan Data Uji Standar Penetration Test (SPT)  

 
Data uji SPT yang digunakan dalam penelitian ini berupa data lapisan-lapisan tanah 

di Bali Selatan yang mempunyai endapan dan properti material. Selanjutnya 

pengolahan data ini dapat dilakukan dengan Microsoft Excel 2010. 

Langkah-langkah dalam pengolahan data menggunakan Microsoft Excel 2010 

adalah sebagai berikut: 

1. Membuka Microsoft Excel 2010. 

2. Memilih menu File lalu Open File. Dipilih folder data SPT daerah Bali Selatan 

kemudian OK. 

3. Tampilan data SPT yang didapatkan di lapangan berupa nilai finest content (FC), 

indeks plastisitas (PI), (N1)60, dan jenis tanah. 
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Gambar 3. 13 Tampilan data uji SPT 

 

4. Menentukan muka air tanah di daerah penelitian berdasarkan penampang 

radargram pada pengolahan data GPR. Muka air tanah yang didapatkan di daerah 

penelitian pada pengolahan data GPR yaitu sedalam 2 m. 

 

 
Gambar 3. 14 Worksheet muka air tanah
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5. Pada kolom selanjutnya yaitu parameter magnitudo gempa yang digunakan pada 

penelitian ini. 

 
Gambar 3. 15 Worksheet magnitudo gempa 

 

6. Menentukan batas lapisan tanah pertama pada daerah penelitian berdasarkan 

tampilan data SPT. 

 

 
Gambar 3. 16 Worksheet batas lapisan pertama 
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7. Mengcopy kolom jenis tanah, kedalaman, finest content (FC) dan indeks 

plastisitas (PI) pada data uji SPT dan kemudian paste di samping kolom batas 

lapisan tanah pertama. 

 

 
Gambar 3. 17 Worksheet data uji SPT 

 

8. Menentukan nilai (N1)60 di setiap lapisan tanah pada kedalaman yang ingin 

dianalisis berdasarkan (Gambar 3.13). 

 

 
Gambar 3. 18 Worksheet (N1)60 
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9. Menghitung nilai magnitude scaling factor (MSF) dengan menggunakan 

persamaan, 

     (3.1) 

dimana ML adalah Magnitudo Lokal yaitu parameter magnitudo gempa yang 

digunakan pada penelitian. 

 

 
Gambar 3. 19 Worksheet MSF 

 

10. Menghitung nilai cyclic stress ratio (CSR). Sebelum mendapatkan nilai CSR, 

maka hitung terlebih dahulu nilai stress reduction factor (rd), overburden 

pressure , effective overburden pressure  dan percepatan tanah 

dengan menggunakan persamaan, 

 

       (3.2) 

   (3.3) 

100.100

10001820.

100.100

10001850.

100.100

.1850 XYZXZ
O (3.4) 

  (3.5) 
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dimana X = batas lapisan tanah pertama (m) 

         Y = kedalaman yang ingin dianalisis (m) 

         Z = muka air tanah (m) 

         ML = parameter magnitudo gempa yang digunakan (SR) 

         R = jarak episenter (km) 

 

 
Gambar 3. 20 Worksheet (rd), ,  dan  

 

Menghitung nilai cyclic stress ratio (CSR) dengan menggunakan persamaan, 

   (3.6) 

 

 
Gambar 3. 21 Worksheet CSR 
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11. Menghitung mean value untuk CRR  dengan menggunakan persamaan, 

 (3.7) 

 

 
Gambar 3. 22 Worksheet  

 

12. Menghitung mean value untuk CSR  dengan menggunakan persamaan, 

   (3.8) 

 

 
Gambar 3. 23 Worksheet  
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13. Menghitung nilai factor of safety (FS) menggunakan persamaan, 

    (3.9) 

 
Gambar 3. 24 Worksheet FS 

 

14. Menghitung nilai indeks keandalan  dengan menggunakan persamaan, 

    (3.10) 

 

 
Gambar 3. 25 Worksheet indeks keandalan 
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15. Menghitung probabilitas kejadian likuifaksi dan melihat tabel fungsi standar 

normal  dengan menggunakan persamaan, 

 (jika indeks keandalan bernilai positif (+))  (3.11) 

 (jika indeks keandalan bernilai negatif (-)) (3.12) 

 
Gambar 3. 26 Probabilitas kejadian likuifaksi 

 

16. Membuat kolom keterangan agar memudahkan dalam analisis dan interpretasi. 

 

 
Gambar 3. 27 Worksheet keterangan analisis 

 

Langkah penelitian ini dijelaskan pada diagram alir di bawah (Gambar 3.29). 
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3.5 Interpretasi Data 

 
Interpretasi data dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif, dimana 

data-data diolah dan kemudian dijelaskan secara deskriptif. Hasil penelitian yang 

ingin dicapai berupa nilai probabilistik terjadinya likuifaksi dan gambar tampilan 

radargram yang menggambarkan muka air tanah di Pulau Bali dan sekitarnya. 
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3.6 Diagram Alir Penelitian 

 

 
Gambar 3. 28 Diagram Alir Metode Pengolahan Data GPR
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