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BAB 3 

Deformasi sesar 

3.1 Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah Penelitian Kuantitatif dikarenakan 

data yang diperoleh dari pengamatan lapangan yang kemudian dilakukan 

pengolahan secara matematis dan mendapatkan nilai berupa angka yang 

selanjutnya digunakan untuk manganalisis besar pergeseran Sesar Semangko. 

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tanggamus dan 

kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung dengan jumlah titik pantau Geodinamik 

sebanyak 6 titik milik Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Badan Pertahanan 

Nasional (BPN). Lokasi penelitian pada gambar 3.1.   

 

Gambar 3.12 Lokasi penelitian (Prov. Lampung) 

Jarak tempuh dari Kota Bandar Lampung ke lokasi penelitian terjauh adalah 158 

Km dengan estimasi perjalanan tanpa hambatan selama 4 jam 8 menit. Titik-titik 

pantau Geodinamik yang menjadi target penelitian berada di tempat-tempat yang 

mudah dijangkau seperti dihalaman rumah warga, instansi pemerintah atau 

lembaga pendidikan. 
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3.2 Diagram alir penelitian 

Diagram alir dari penelitian ini dapat dilihat pada gambar 3.3. Dalam diagram 

tersebut telah digambar alur dan urutan dari pelaksanaan penelitian ini.

 

Gambar 3.13 Diagram alir 
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Metodelogi yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Memulai kegiatan penelitan dengan membuat perencanaan yang menliputi 

penentuan konsep yang akan digunakan dan semua aspek yan menunjang 

kegiatan. 

2. Mencari literatur terkait teori dan penelitian terdahulu yang membahas 

atau mengkaji sesar Sumatera bagian selatan. 

3. Pengumpulan koordinat (data) titik pantau GNSS hasil pengukuran 

sebelumnya. Selanjutnya koordinat tersebut digunakan untuk mencari 

(GNSS Tracking) lokasi titik pantau untuk pengamatan selanjutnya. 

4. Survei GNSS dilakukan untuk mendapatkan data koordinat titik pantau 

tahun 2019. Data ini nantinya akan dibandingkan dengan data sebelumnya 

sehingga dapat dihitung besar dan arah pergeserannya akibat gempa bumi 

yang pernah terjadi. 

5. Pengolahan data pengamatan tahun 2019. Pengolahan diawali dengan 

Unduh data yan kemudian diubah dalam format rinnex. Strategi 

pengolahan data dilakukan dengan software ilmiah yaitu GAMIT/GLOBK 

yang dikembangkan oleh MIT. 

6. Hasil pengolahan akan didapatkan koordinat titik pantau GNSS yang baru. 

7. Setelah koordinat baru (2019) didapatkan, kemudian dilakukan 

perhitungan pergeserannya dengan rumus matematis.  

8. Melakukan analisa terhadap hasil pergeseran. Analisa meliputi besar 

pergeseran dan arah dari pergerannya juga faktor-faktor yang 

menyebabkan pergeseran tersebut. 

9. Membuat kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. 

10. Selesai penelitian. Membuat laporan penelitian. 

3.3 Pelaksanaan 

3.3.1. Koordinat Bench mark 

Koordinat Bench mark ini diperoleh dari pengamatan yang dilakukan oleh peneliti 

sebeleumnya. Koordinat inilah yang akan digunakan untuk melakukan 

perhitungan pergeseran pada titik pantau GNSS (tabel 3.1). Adapun instansi yang 

menyimpan koordinat tersebut ialah Badan Informasi Geospasial (BIG) dan 

beberapa Instansi atau swasta yang pernah melakukan penelitian di lokasi yang 

sama. Koordinat ini juga selanjutnya akan dipergunakan untuk mencari lokasi dari 

titik pantau tersebut. Dikarenakan pesebaran lokasi titik pantau yang belum 

diketahui maka dibutuhkan GNSS tracking untuk menunjukkan lokasinya.  

Tabel 3.2 Koordinat titik pantau GNSS 

Lintang Bujur Keterangan 

-5.600059 104.339718 KTJW 

-5.598527 104.810618 KRPN 
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-5.464804 104.519515 SMK 3 

-5.503299 104.641571 SMK 4 

-5.417555 104.737528 SMK 5 

-5.364473 104.912869 SMK 6 

3.3.2. Survei GNSS 

Dalam kegiatan pengumpulan data yang dibutuhkan, maka dilaksanakan survei 

GNSS dengan moda Radial yang dilakukan pada tanggal 4-13 juni 2019. Dalam 

kegiatan ini peneliti melakukan penyesuaian langkah seperti dijelakan oleh 

(Abidin dkk. 2016) yaitu diawali dengan Perencanaan dan persiapan yang 

kemudian dilanjutkan dengan pengamatan, pengolahan data dan pelaporan. 

Adapun rinciannya seperti dibawah : 

1. Perencanaan dan persiapan survei 

Kegiatan perencanaan dan persiapan meliputi semua aspek yang berkaitan 

dari awal hingga akhir kegiatan. Dalam hal ini moda pengamatan, interval 

pengamatan, dan juga sudut pengamatan telah direncanakan sebelum 

keberangkatan yang bertujuan untuk mendapatkan hasil sesuai yang 

diharapkan. Adapun moda pengamatan yang digunakan adalah radial 

dengan interval rekam 15 detik dan lama waktu pengamatan 24 jam. 

Receiver yang digunakan adalah Topcon GR-5 yang di ikatkan dengan 

base berupa GNSS kontinyu. GNSS kontinyu yang digunakan sebagai 

base adalah data IGS yang didownload dari Sricpps Orbit and Permanent 

Array Centre (SOPAC) (http://garner.ucsd.edu/) dan CDDIS 

(http://cddisa.gsfc.nasa.gov). Tabel 2.1 menunjukkan ketersediaan data 

IGS hingga tahun 2019. Persiapan lain yang tak kalah penting adalah 

beberapa dokumen perizinan dan surat jalan. Adapun dokumen lain adalah 

formulir pengamatan yang disesuaikan dengan standar yang diterbitkan 

oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Perencaan lain ialah terkait 

dengan teknis lapangan, teknis pengolahan data, dan pelaporan. 

2. Survei lapangan 

Setelah menyelesaikan tahapan persiapan dan perencanaan, langkah 

selanjutnya adalah observasi (pengamatan lapangan). Pengamatan 

dilakukan selama 24 jam menyesuaikan dengan standar pengamatan yang 

ditentukan oleh BIG. Pengamatan selama 24 jam ditujukan untuk 

mendapatkan hasil yang maksimal. Kegiatan pengamatan berlangsung 

selama 10 hari pada 7 titik pantau yang diamati.  

 

 

 

 

 

http://cddisa.gsfc.nasa.gov/
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3.3.3. Pengolahan data 

Pemrosesan data GNSS dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak ilmiah 

GAMIT 10.7. Hasilnya berupa koordinat geosentris dan koordinat toposentris 

setiap stasiun dalam kerangka referensi ITRF2008. Perangkat lunak GAMIT 

adalah kumpulan program yang digunakan untuk memproses data fase untuk 

memperkirakan posisi tiga dimensi titik di permukaan bumi. GAMIT dirancang 

untuk berjalan dalam sistem operasi UNIX. Tujuan penggunaan perangkat lunak 

Gamit dalam pengolahan data GNSS adalah untuk mendapatkan koordinat titik 

pantau GNSS dari tiap Epoch yang bebas dari kesalahan dengan penggunaan 

matriks kovariansi dalam prosesnya. Langkah dari pengolahan data dengan Gamit 

di tunjukkan pada gambar 3.5 diatas. Gamit melakukan pengolahan data 

berdasarkan day of year setiap titik pantau GNSS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.14 Langkah pengolahan data 

Selanjutnya, dalam kegiatan pengolahan data GNSS menghasilkan koordinat deret 

waktu setiap stasiun. Hal ini dilakukan dengan menyusun solusi batasan bebas 

setiap hari yang diperoleh dari pemrosesan GAMIT. Proses ini dilakukan dengan 

menggunakan program GLRED / GLORG di dalam perangkat lunak GAMIT. 

Proses kompilasi adalah proses perhitungan sekuensial kuadrat terkecil untuk 

menggabungkan solusi kendala bebas yang diperoleh dari pemrosesan GAMIT 

dan solusi kendala bebas global. Output dari pemrosesan GLRED / GLORG 

adalah koordinat setiap hari setiap stasiun dalam koordinat deret waktu. Pada 

gambar 3.6 merupakan langkah kompilasi dalam gamit saat pemrosesan data 

pengamatan GNSS. 
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Gambar 3.15 Proses pengolahan data GNSS 

 

3.3.4. Velocity calculation 

Proses Velocity calculation dapat dilaksanakan setelah melakukan transformasi 

koordinat, outlier removal  dan reduksi pergeseran koordinat akibat efek gempa 

bumi sesmik. Nilai standar deviasi diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut 

(Mikhail & Gracie, 1981).  

𝑇 =  
𝑛
𝑒
          (3.1) 

𝜎𝑇 =  
𝜎𝑛

𝜎𝑒
          (3.2) 

𝑋 =  𝐵𝑇𝑃𝐵 −1𝐵𝑇𝑃𝐿        (3.3) 

𝑋 =  
𝑣
𝑎
          (3.4) 
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𝐵 =  

𝑌1 1
𝑌2 1
⋮ ⋮
𝑌𝑛 1

          (3.5) 

𝐿 =  

𝑇1
𝑇2
⋮
𝑇𝑛

          (3.6) 

𝑃 = 𝜎𝑎

 
 
 
 
𝜎𝑇1 0 … 0

0 𝜎𝑇2 … 0

⋮ ⋮ ⋱ ⋮
0 0 … 𝜎𝑇𝑛  

 
 
 

       (3.7) 

𝑉 = 𝐵𝑋 − 𝐿         (3.8) 

𝜎𝑎𝑝𝑜𝑠 =
𝑉𝑇𝑃𝑉

𝑛−1
         (3.9) 

𝑄𝑥𝑥 =  𝐵𝑇𝑃𝐵 −1        (3.10) 

𝛴𝑥𝑥 = 𝜎𝑎𝑝𝑜 𝑠 × 𝑄𝑥𝑥         (3.11) 

𝛴𝑥𝑥 =  
𝜎𝑣

2 𝜎𝑣𝑎

𝜎𝑣𝑎 𝜎𝑎
2         (3.12) 

Dengan T merupakan koordinat toposentrik BM, 𝜎𝑇 adalah standar deviasi 

koordinat toposentrik BM, B matriks desain untuk perataan dengan least square, 

X parameter yang tak diketahui untuk perataan least square, L paramater yang 

telah diketahui untuk perataan least square, P matriks bobot untuk perataan least 

square, V matriks residual untuk perataan least square, v velocity titik GNSS, 𝜎𝑎  

nilai apriori, 𝜎𝑎𝑝𝑜𝑠  nilai aposteriosi, 𝜎𝑣  standar deviasi velocity. 

3.3.5. Sundaland Block Reference Frame Transformation 

Transformasi kerangka referensi Lempeng Sundaland dilakukan karena kecepatan 

transformasi yang diamati mengacu pada ITRF2000 (Alif, 2015). Fungsi untuk 

melakukan transformasi Frame Referensi Lempeng Sundaland adalah (Fowler, 

2005):  

 

𝑎 = 𝑐𝑜𝑠−1 𝑠𝑖𝑛𝜆𝑥𝑠𝑖𝑛𝜆𝑝 + 𝑐𝑜𝑠𝜆𝑥𝑐𝑜𝑠𝜆𝑝𝑐𝑜𝑠 𝜑𝑝 − 𝜑𝑥     (3.26) 

𝐶 = 𝑠𝑖𝑛−1  
𝑐𝑜𝑠𝜆𝑝 𝑠𝑖𝑛 𝜑𝑝−𝜑𝑥 

𝑠𝑖𝑛𝑎
        (3.27) 

𝑣 = 𝜔𝑅𝑠𝑖𝑛𝑎         (3.28) 

𝛽 = 90 + 𝐶         (3.29) 

𝑣𝑒𝑠𝑙𝑏 = 𝑣𝑠𝑖𝑛𝛽        (3.30) 



 

 

24 

 

𝑣𝑛𝑠𝑙𝑏 = 𝑣𝑐𝑜𝑠𝛼        (3.31) 

𝑣𝑒𝑠𝑙𝑏𝑟 = 𝑣𝑒 − 𝑣𝑒𝑠𝑙𝑏         (3.32) 

𝑣𝑛𝑠𝑙𝑏𝑟 = 𝑣𝑛 − 𝑣𝑛𝑠𝑙𝑏         (3.33) 

𝑑𝑒𝑠𝑙𝑏𝑟 = 𝑑𝑒 − 𝑣𝑒𝑠𝑙𝑏         (3.34) 

𝑑𝑛𝑠𝑙𝑏𝑟 = 𝑑𝑛 − 𝑣𝑛𝑠𝑙𝑏         (3.35) 

Dengan 𝜆𝑥  adalah garis bujur euler pole,𝜆𝑝  garis bujur titik pantau, 𝜑𝑝  garis 

lintang euler pole,𝜑𝑥  garis bujur titik pantau, 𝑎;𝐶 parameter untuk menghitung 

kecepatan titik pantau, 𝜔 kecepatan sudut block sundaland, R radius bumi, v 

kecepatan yang dihasilkan dari titik-titik akibat pergerakan Sundaland Block 

merujuk ke ITRF2000, 𝛽 azimuth kecepatan titik karena pergerakan Sundaland 

Block merujuk ke ITRF2000, 𝑣𝑒𝑠𝑙𝑏  kecepatan titik pergerakan Sundaland Block 

pada orientasi timur-barat, 𝑣𝑛𝑠𝑙𝑏  kecepatan titik pergerakan  Sundaland Block 

pada orientasi utara-selatan, 𝑣𝑒 kecepatan geser titik pantau terhadap arah timu-

barat, 𝑣𝑛 kecepatan geser titik pantau terhadap arah utara-selatan, 𝑣𝑒𝑠𝑙𝑏𝑟  

kecepatan pergeseran titik pantau mengacu pada Sundaland Block pada komponen 

timur-barat, 𝑣𝑛𝑠𝑙𝑏𝑟  kecepatan pergeseran titik pantau mengacu pada Sundaland 

Block pada komponen utara-selatan, 𝑑𝑒 perpindahan titik pantau di komponen 

timur-barat, 𝑑𝑛 perpindahan titik pantau di komponen utara-selatan, 

𝑑𝑒𝑠𝑙𝑏𝑟 perpindahan titik pantau mengacu pada Sundaland Block pada komponen 

timur-barat, 𝑑𝑛𝑠𝑙𝑏𝑟  perpindahan titik pantau mengacu pada Sundaland Block pada 

komponen utara-selatan. Sedangkan untuk nilai garis bujur euler pole adalah 

85.899
o
 BB, dan nilai garis lintang 46.202

o
 LU, dan kecepatan sudut Sundaland 

Block adalah 0.37
o
/year (Fowler, 2005). 

3.3.6. Perhitungan regangan 

Langkah terakhir setelah menghitung kecepatan pergeseran titik pantau GNSS 

adalah menghitung regangannya. Penghitungan regangan dilakukan dengan 

membuat model jaring segitiga terhadap tiga titik pantau yang mengacu pada 

Sundaland Block. Rumus yang digunakan dalam menghitung regangan ini adalah 

seperti berikut (Alif, 2015): 

 
 
 
 
 
 
1 0 −𝐿1 𝐵1 𝐿1 0
0 1 𝐵1 0 𝐵1 𝐿1
1 0 −𝐿2 𝐵2 𝐿2 0
0 1 𝐵2 0 𝐵2 𝐿2
1 0 −𝐿3 𝐵3 𝐿3 0
0 1 𝐵3 0 𝐵3 𝐿3 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
𝑇𝑥
𝑇𝑦
𝜔
𝜀𝑥

𝜀𝑥𝑦

𝜀𝑦  
 
 
 
 
 

=

 
 
 
 
 
 
 
𝑉𝐸1

𝑉𝑁1

𝑉𝐸2

𝑉𝑁2

𝑉𝐸3

𝑉𝑁3 
 
 
 
 
 
 

     (3.38) 

𝜀1 =
𝜀𝑥+𝜀𝑦

2
+  

𝜀𝑥−𝜀𝑦

2
 
2

+ 𝜀𝑥𝑦
2      (3.39) 

𝜀2 =
𝜀𝑥+𝜀𝑦

2
−   

𝜀𝑥−𝜀𝑦

2
 
2

+ 𝜀𝑥𝑦
2      (3.40) 

𝑡𝑎𝑛2𝜃 =
2𝜀𝑥𝑦

𝜀𝑥−𝜀𝑦
        (3.41) 
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Dengan 𝐿1 adalah lintang titik pertama, 𝐿2 lintang titik kedua, 𝐿3 lintang titik 

ketiga, 𝐵1 bujur titik pertama, 𝐵2 bujur titik kedua, 𝐵3 bujur titik ketiga, 𝑉𝐸1  

kecepatan geser titik pantau pertama dalam komponen timur-barat, 𝑉𝐸2  kecepatan 

geser titik pantau kedua dalam komponen timur-barat, 𝑉𝐸3  kecepatan geser titik 

pantau ketiga dalam komponen timur-barat, 𝑉𝑁1 kecepatan geser titik pantau 

pertama dalam komponen utara-selatan, 𝑉𝑁2  kecepatan geser titik pantau kedua 

dalam komponen utara-selatan, 𝑉𝑁3 kecepatan geser titik pantau ketiga dalam 

komponen utara-selatan, Tx translasi X dalam komponen timur-barat, Ty translasi 

Y dalam komponen utara-selatan, 𝜔 rotasi, 𝜀𝑥  regangan normal dalam komponen 

timur-barat, 𝜀𝑦  regangan normal dalam komponen selatan-utara, 𝜀𝑥𝑦  besar 

regangan, 𝜀1;𝜀2; 𝜃komponen utama regangan. 


