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BAB IV METODE PENELITIAN 
 
 

4.1 Penelitian Terdahulu  
Sebelumnya telah dilakukan penelitian untuk mengidentifikasi event dan 
menentukan lokasi hiposenter dengan metode Geiger serta ditentukan 
tomografi seismiknya. Penelitian tersebut menghasilkan 61 event gempa untuk 
gelombang P dan S, dengan jumlah fase yang terekam masing-masing 
sebanyak 268 fase, yang direkam oleh 6 stasiun pengamat, terjadi selama 4 
bulan di lapangan geotermal “X” dari bulan Juni sampai September 2010 [2]. 
 
Setiap metode inversi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. 
Solusi hiposenter sebelumnya bisa saja terjebak pada minimum lokal. Oleh 
karena itu, diterapkan metode inversi yang lain dalam menentukan 
hiposenternya yaitu metode simulated annealing, dimana metode ini tidak 
bergantung pada model awal, dengan asumsi bahwa hasil picking gelombang 
P dan S sudah benar, sehingga penelitian ini hanya fokus kepada metode inversi 
yang digunakan. Sedangkan tomografi seismiknya menggunakan metode 
waktu tunda karena metode ini sudah cukup umum digunakan dan terbukti 
dapat merekonstruksi struktur bawah permukaan. 

 
4.2 Persiapan Data 

Data yang digunakan merupakan data rekaman gempa mikro yang direkam 
dengan 6 stasiun pengamat yang terjadi selama 4 bulan di lapangan panas bumi 
“X” dari bulan Juni sampai September 2010. Data terdiri dari 61 event gempa 
untuk gelombang P dan S, dengan jumlah fase yang terekam masing-masing 
sebanyak 268 fase. Luas area penelitian adalah 30 km x 30 km dan kedalaman 
7 km serta titik referensi berada pada 1,1 km diatas MSL (MSL = 0 km). 
Keseluruhan data dari penelitian sebelumnya mencakup data koordinat 
hiposenter, koordinat penerima, waktu tempuh gelombang P dan S (travel 



  

16  

time), dan referensi data model kecepatan yang kemudian akan menjadi model 
kecepatan awal untuk proses pengolahan data. 
 

4.3 Parameterisasi Model 
Pada penelitian ini dilakukan parameterisasi model 3D, dimana untuk 
menentukan besarnya jumlah blok bergantung pada luas area penelitian dan 
distribusi data yang diperoleh. Pada penelitian ini menggunakan luas area 30 
km x 30 km dan kedalaman 7 km, sehingga model awal dibangun dengan 
dimensi jumlah blok 15 x 15 x 15 dan ukuran tiap blok 2 x 2 x 0.5 km3. 

 
4.4 Pemodelan kedepan (forward modelling) 

Pemodelan kedepan dengan ray tracing metode pseudo-bending ini 
menggunakan bahasa pemrograman Python yang penulis buat berdasarkan dari 
formulasi yang ada, dan sudah dilakukan uji ray tracing dari berbagai model 
kecepatan, hasilnya sudah cukup stabil penjejakan sinarnya serta sudah sesuai 
dengan prinsip Fermat. Ray tracing ini bertujuan untuk menghitung waktu 
tempuh (travel time) gelombang P dan S pada metode tomografi iterative 
damped least square dan simulated annealing. Sehingga dapat diperoleh waktu 
kalkulasi dari sumber ke stasiun pada masing-masing gelombang P dan S. 
 
Tahapan awal dengan menginput koordinat sumber dan penerima, lalu 
dilakukan parameterisasi model dengan jumlah blok sesuai dengan luas area 
penelitian dengan dimensi blok 15 x 15 x 15. Setelah membuat model 
kecepatan dengan parameterisasi model, lalu dihitung model gradient 
kecepatan (∇ ) yang merupakan turunan kecepatan terhadap jarak spasial arah 
x, y dan z untuk dimesi blok 3D. Kemudian diinput jumlah titik tekuknya dan 
banyak pertubasinya, hal ini yang menentukan lamanya waktu perhitungan saat 
dilakukan ray tracing dimana penentuannya dapat ditentukan dari tingkat 
heterogenitas parameterisasi model awal. Kemudian dilakukan ray tracing 
awal lurus dengan dicacah sebanyak jumlah titik tekuknya, lalu dilakukan ray 



  

17  

tracing metode pseudo-bending. Xmid akan diberikan gangguan dengan vektor 
anti normal arah x, y dan z ( ) dan berpindah sejauh , dimana  bisa saja 
menghasilkan nilai yang sangat besar. Sehingga untuk menjaga kestabilan dari 
titik tekuknya penulis membatasi nilai  yang dapat diterima antara 0 sampai 
1, apabila nilai  imajiner atau lebih dari 1 dianggap 0. Selanjutnya dihitung 
panjang sinar dari sumber ke penerima, lalu dihitung masing masing waktu 
tempuh kalkulasi dengan mengalikan panjang ray setiap blok dengan slowness 
(1/kecepatan) pada setiap bloknya. 

 
 
 
 
 
 

Gambar 4.1 Diagram alir ray tracing metode pseudo-bending 
 
4.5 Simulated Annealing 

Pada penelitian ini dilakukan relokasi hiposenter yang sudah ada sebelumnya 
dengan metode simulated annealing (SA) dengan menggunakan bahasa 
pemrograman Python yang dibuat oleh penulis berdasarkan dari formulasi yang 
ada. Metode ini merupakan metode pendekatan global dimana model yang 
menuju atau dekat dengan solusi memperoleh nilai probabilitas yang lebih 
besar untuk dipilih. Parameter kriteria pemberhentian iterasi (annealing) yang 
digunakan pada penelitian ini adalah Amin = 10, Lmax = 15, dan Umax = 20.  
 
Tahapannya dengan menginput koordinat hiposenter awal (latitude, longitude, 
kedalaman) dengan satuan kilometer yang bisa ditentukan secara acak, waktu 
tempuh observasi P dan S, Vp, Vs, serta batas maksimal nilai yang diizinkan 
( , , , , , ). Lalu dilakukan ray tracing untuk 
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mendapatkan misfit yang akan dijadikan faktor pengontrol jalannya iterasi 
(Tk), pada simulasi awal nilai K=0, U=0, Lk=0 dan Ak=0. 
 
Koordinat hiposenter awal (latitude, longitude, kedalaman) kemudian di 
pertubasi dengan ∆  ∆  ∆  yang dicari secara acak dengan formulai 2.8 dan 
2.9. Lalu dilakukan ray tracing untuk mendapatkan misfit ( ) yang 
kemudian dihitung nilai perubahan misfitnya (∆ ). Sehingga ketika misfit 

( ) tersebut lebih kecil dari pada misfit awal ( ) akan menghasilkan 
∆ <0 dan model diterima, jika tidak maka ditentukan secara probabilistik 
dengan bilangan acak  yang terdistribusi uniform interval [0,1]. Nilai 
probabilitas ( ) dapat dicari dengan persamaan 2.11, jika R<P maka model 
hiposenter diterima jika tidak kembali ke model hiposenter awal ( ). Nilai Lk 
akan bertambah setiap dilakukan pertubasi model hiposenter dan Ak akan 
bertambah jika terdapat model hiposenter yang diterima. Jika >  dan 

== 0 artinya sudah tidak terdapat model baru yang diterima sehingga =
+ 1 dan apabila >  didapatkan solusi hiposenternya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

19  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Gambar 4.2 Diagram alir metode simulated annealing 
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4.5.1 Pengolahan Data Sintetis 
Pengolahan data sintetis ini bertujuan untuk mengetahui apakah algoritma 
pemrograman metode simulated annealing dengan bahasa Python yang 
penulis buat sudah stabil atau belum. Data sintetis ini berupa waktu tempuh 
gelombang yang dibuat dengan menentukan posisi hiposenter yang sudah 
diketahui sebelumnya kemudian dihitung waktu tempuhnya ke setiap stasiun 
dengan model kecepatan 1-D dengan ray tracing metode pseudo-bending. 
Data sintetis ini dapat ditunjukkan pada tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Katalog data sintetis waktu tempuh gelombang 
Posisi Hiposenter Posisi Stasiun Waktu 

tempuh P (s) 
Waktu 

tempuh S (s) X(Km) Y(Km) Z(Km) X(Km) Y(Km) Z(Km) 

10 10 -2 

7.27165 15.00393 1.531 1.18363006 2.15449023 
9.43331 13.98919 1.411 0.93064029 1.69421831 
10.00658 16.09305 1.658 1.25996295 2.29030977 
8.03819 19.66219 1.14 1.8011047 3.28900714 
6.93818 11.4067 1.365 0.8370662 1.52426237 
13.56499 12.2826 1.284 0.9384339 1.71099977 

 
4.6 Pemodelan ke Belakang  (Inverse modelling) 

Pada penelitian ini dilakukan inverse modelling dengan menggunakan metode 
iterative damped least square. Dimana kecepatan model awal 1D akan 
diinversikan menjadi model kecepatan 3D dengan memanfaatkan selisih antara 
waktu tempuh observasi dengan waktu tempuh kalkulasi. 
 
Determinan matriks tidak sama dengan nol, maka ditambahkan norm damping 
( ) dan gradient damping ( ) dengan nilai norm damping pada model CRT 3, 
pada model sebenarnya 50 dan gradient damping pada model CRT 0.5, pada 
model sebenarnya 5. Dengan jumlah 61 event untuk gelombang P dan S, fase 
yang terekam masing-masing sebanyak 268 fase dan membentuk matriks 268 
x 3375. Setelah ditambahkan norm damping ( ) dan gradient damping ( ) 
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ukuran matrik jacobian menjadi 7018 x 3375. Proses perhitungan waktu rambat 
gelombang dilakukan secara iteratif hingga mendapatkan model kecepatan 
baru dengan rms optimum. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.3 Diagram alir metode metode iterative damped least square 
 
4.7 Tes Resolusi 

Pada penelitian ini dilakukan tes resolusi atau Checkerboard Resolution Test 
(CRT) untuk mengetahui resolusi blok yang baik. Model CRT yang digunakan 
memiliki nilai +10% dan -10% , terhadap model awal 1D yang berselang - 
seling sehingga membentuk seperti papan catur dengan ukuran jumlah blok 15 
x 15 x 15. Kemudian dilakukan proses inversi dengan algoritma iterative 
damped least square yang penulis buat dengan Python. 
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Gambar 4.4 Diagram alir Checkerboard Resolution Test (CRT) 
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