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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1  Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian tugas akhir ini dilakukan di Institut Teknologi Sumatera (ITERA) dengan 

periode penelitian dari bulan Oktober 2020 – Juni 2021. Tahapan dalam mengerjakan 

penelitian tugas akhir ini dapat dilihat pada Tabel 3.1: 

 

Tabel 3.1 Tahapan Tugas Akhir Penelitian 
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3.2  Alat dan Bahan  

Adapun alat dan bahan pada penelitian sebagai berikut : 

1. ZMAP  

ZMAP digunakan untuk melakukan perhitungan Frequency Magnitude 

Distribution (FMD) untuk mendapatkan nilai-a, nilai-b, densitas, dan Mc; 

2. QGIS 

QGIS digunakan untuk membuat peta regional dan peta seismisitas; dan 

3. Surfer 13 

Surfer 13 digunakan untuk interpolasi peta spasial nilai-a, nilai-b, densitas, dan 

Mc. 
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3.3  Prosedur Penelitian 

Adapun prosedur penelitian dalam tugas akhir ini adalah:   

 

3.3.1  Pengumpulan Data 

Pada penelitian menggunakan data katalog gempa bumi yaitu IRIS dari tahun 1970-

2020 daerah Sumatera Barat dengan koordinat 3,64° LS hingga 0,97° LS dan 97,78° 

BT hingga 107,53° BT dengan magnitudo ≥ 2,0  dan kedalaman 300 km. Data 

berjumlah 6792 event gempa bumi. 

 

3.3.2  Konversi Magnitudo 

     Katalog gempa bumi memiliki tipe magnitudo yang beragam sehingga perlunya 

dilakukan konversi magnitudo yang bertujuan untuk menyeragamkan magnitudo agar 

dapat dilakukan tahapan pengolahan selanjutnya. Pada konversi magnitudo ini 

menggunakan  ( Moment Magnitude ). Persamaan konversi dihasilkan dari grafik 

empiris yang menunjukkan hubungan dari setiap magnitudo dari kejadian gempa 

yang sama (PUSGEN, 2017). Berikut adalah penjelasan persamaan konversi 

magnitudo sebagai berikut : 

a. Konversi  ke  

Konversi magnitudo dari  ke  dilakukan dengan persamaan garis lurus dari 

plot antara  ke . Rentang magnitudo momen diplot dimulai dari 3 hingga 9 

dan rentang magnitude body digunakan 2,7 – 8,2, sehingga rentang magnitudo 

dilakukan menjadi dua bagian yaitu 3,7 dan lebih dari sama dengan 3.7. Dapat 

ditulis untuk rentang magnitudo yaitu 3,7 ≤  ≤ 8,2 dengan R2 = 0,6975. 

 

                                                                        (3.1)        

                        

b. Konversi  ke  

Konversi magnitudo dari  ke  dilakukan dengan persamaan garis lurus dari 

plot antara  dan . Rentang moment magnitudo yaitu: 
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Untuk rentang magnitudo 2,8 ≤  ≤ 6,1 dengan R2 = 0,8183 

 

                                                                (3.2)                                       

                                                                                                                              

Untuk rentang magnitudo  6,2 ≤  ≤ 8,7 dengan R2 =  0,8183 

 

                                                                                (3.3) 

Konversi magnitudo dari . Secara matematis persamaan konversi 

dapat ditulis sebagai berikut  menurut PUSGEN (2017) dan Diantari dkk., (2016) 

pada Tabel 3.2: 

 

 

                                   

3.3.3  Declustering Gempa 

Proses selanjutnya pada penelitian ini adalah melakukan pemisahan gempa utama 

(declustering). Declustering merupakan proses identifikasi dan proses pemisahan 

gempa independen yaitu gempa utama (mainshock) dengan gempa dependen berupa 

gempa susulan (aftershock) dan gempa pendahuluan (foreshock). Dalam pemisahan 

gempa utama terdapat beberapa metode  yaitu menurut Gardner dan Knopoff (1974) 

dan Uhrhammer (1986). Kejadian-kejadian gempa dependen yang tidak dipisahkan 

dalam analisis akan mengakibatkan sedikit peningkatan pada hasil analisis potensi 

gempa. Menurut  Tim  Revisi  Peta  Gempa Indonesia  (2010) metode  Gardner  dan  

Knopoff  (1974)  merupakan metode yang paling tepat untuk melakukan declustering 

di wilayah Indonesia karena menghasilkan hasil yang cukup baik. Pada algoritma 

Tabel 3.2 Persamaan konversi magnitudo 

No Persamaan Konversi Magnitudo Momen 

1  = 1,0107  ( ) + 0,0801 
  

2   =  0,5468 ( ) + 2,076 
 

3                                 =  0,6016 ( ) + 2,476 
 

4  =  0,9239 ( ) + 0,5671 
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declustering bersifat deterministik artinya setiap gempa diklasifikasikan sebagai 

gempa utama atau gempa susulan yang berdasarkan proses ruang dan waktu, dimana 

algoritma tersebut menggunakan interevent-time untuk membedakan periode 

Poissonian-like dan aktivitas aftershock menggunakan statistik sederhana (koefisien 

variasi waktu antar kejadian). Berikut adalah persamaan (3.4) dan persamaan (3.5) 

pengaturan jendela alternatif menurut Stiphout (2012) yaitu: 

[km]                                                   (3.4)                                             

                                                        

                                                         (3.5) 

Dimana  merupakan jarak (km),   adalah waktu (days), dan  adalah magnitudo 

gempa lebih dari 6,5 (SR). 

 

3.3.4  Perhitungan Magnitude of Completeness (Mc)  

Tahapan selanjutnya pengolahan data dengan menentukan Magnitude of  

completeness (Mc). Tujuan penentuan Mc untuk membuang gempa bumi dengan 

magnitudo lebih kecil yang tidak terekam baik oleh jaringan seismometer. 

Selanjutnya perhitungan nilai-b menggunakan metode Maximum likelihood dengan 

menghasilkan plot kurva Frequency Magnitude Distribution (FMD). Dalam 

penentuan Mc sangat mempengaruhi nilai-a dan nilai-b karena mempengaruhi 

perubahan jumlah gempa bumi yang disertakan dalam perhitungan, sehingga 

diperlukan  Mc yang akurat. Dalam penelitian ini  metode penentuan Mc yaitu metode  

Best Combination (Mc95, Mc90, maximum curvature) merupakan  metode terbaik 

yang digunakan pada seluruh data gempa bumi (Supriyanto, 2015). Digunakan uji 

goodness-of-fit (Wiemer dan Wyss, 2000) untuk menghitung Mc dengan estimasi 

Maximum likelihood berdasarkan hukum G-R. Persamaan (3.6) menghitung metode 

Best Combination sebagai berikut: 

                                       (3.6)                                  
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Dimana parameter R merupakan perbedaan absolut dari jumlah kejadian gempa yang 

teramati, nilai-a dan nilai-b adalah estimasi kemungkinan nilai dari kumpulan data 

yang teramati, dimana  merupakan magnitude threshold   dan   adalah 

jumlah kumulatif peristiwa yang diamati dan diprediksi di setiap magnitude. Mc 

ditemukan pada besaran pertama  dengan magnitudo lebih besar dari yang 

dimodelkan dengan garis lurus untuk tingkat kepercayaan tetap 90% atau 95%. Mc 

pada 95% fit membentuk bawah garis horizontal. Jika tingkat kesesuaian 95% tidak 

dapat diperoleh. Tingkat 90% adalah kompromi.   

 

3.3.5   Variasi  Nilai-b secara Spasial 

Langkah selanjutnya melakukan pemetaan variasi parameter seismotektonik secara 

spasial. Dimana nilai-a, nilai-b, dan  nilai Mc dihitung menggunakan luasan lingkaran 

yang berpusat node (pusat grid ). Tujuan dilakukan grid untuk membagi wilayah 

penelitian berdasarkan jumlah gempa bumi. Pada penelitian ini menggunakan jumlah 

gempa bumi N = 300, Mc = 4,6 dan grid pengolahan data 0,1°×0,1°. Dalam pemilihan  

jumlah gempa bumi mempengaruhi dalam menentukan penyebaran spasial guna 

mendapatkan smoothing.  

 

3.3.6  Pemetaan Densitas Gempa Bumi secara Spasial 

Selanjutnya melakukan pemetaan densitas secara spasial dengan menggunakan 

parameter nilai-a, nilai-b,  dan nilai Mc yaitu menggunakan jumlah gempa bumi N = 

300, Mc= 4,6  dengan grid pengolahan data 0,1°×0,1°, dimana pemetaan densitas 

bertujuan untuk mengetahui tingkat kerapatan gempa bumi dan seismic gap di daerah 

tersebut. 

 

3.3.7  Variasi  Nilai-b dan Mc secara Temporal  

Untuk langkah selanjutnya perhitungan nilai-b secara temporal  dengan metode 

sliding time window. Nilai-b dihitung dengan cara overlap artinya data gempa bumi 

dengan window yang terdiri dari 100 gempa bumi digeser dengan overlap 10 gempa 
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bumi dan smoothing yang digunakan 5. Dalam pemilihan jumlah window gempa 

bumi juga ditentukan berdasarkan resolusi waktu dan efek smoothing dari window 

yang lebar. 

 

3.4 Diagram Alir Penelitian 

Adapun diagram alir yang digunakan pada penelitian  Gambar  3.1. 

 

 

             Gambar 3.1 Diagram alir penelitian 


