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BAB III METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian  

Lokasi penelitian berada di Provinsi Lampung dan sekitarnya dengan titik 

koordinat 105º50’-103º40’ BT dan 3º45’-6º45’ LS. Penelitian ini merupakan 

kegiatan melakukan pengolahan data yang dilakukan di area sekitar kampus 

Institut Teknologi Sumatera (ITERA), berlokasi di Jalan Terusan Ryacudu, Way 

Huwi, Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Jadwal penelitian dapat dilihat 

pada tabel berikut.  

Tabel 3.1 Tahapan Tugas Akhir 
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6 Ujian 

Komprehensif 

            

7 Review draft             

8 Sidang Akhir             

3.2 Data yang digunakan 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Data gempa bentuk arrival time daerah Lampung periode tahun 2010 

sampai 2016 dengan batas koordinat 105⁰50' -103⁰40'  BT dan 3⁰ 45' - 6⁰ 

45'  LS. 

2.  Koordinat data stasiun perekam gempa bumi.  
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3. Jumlah fase gelombang P sebanyak 48656 dan jumlah fase gelombang S 

sebanyak 11935. 

4. Model kecepatan gelombang P Ak135 dengan nilai rasio Vp/Vs yang 

digunakan sebesar 1,73 km/s. 

3.3 Prosedur Penelitian 

3.3.1 Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini berlokasi di daerah Lampung dan sekitarnya menggunakan 

data gempa periode tahun 2010-2016, dengan jumlah data 962 event.  Data gempa 

diperoleh dari data katalog Stasiun BMKG Kotabumi, Lampung Utara. Data 

katalog tersebut kemudian dikonversi dari format *txt menghasilkan format *pha.  

3.3.2  Pengolahan Relokasi dengan program HypoDD 

Telah dilakukan pengolahan data untuk relokasi dengan program hypoDD. 

Relokasi ini dilakukan dengan proses trial and error hingga diperoleh nilai 

residual waktu tempuh mendekati nol.  Pada penggunaan program hypoDD ada 2 

subprogram utama yakni ph2dt dan hypoDD. Pengolahan data menggunakan 

ph2dt berfungsi untuk menyeleksi setiap event gempa bumi yang memenuhi 

syarat untuk direlokasi dengan batasan-batasan yang diinginkan sesuai data yang 

ada dan mengacu pada prinsip double difference. Pada ph2dt data input yang 

digunakan adalah data stasiun dan data fasa. Tujuan dari ph2dt adalah untuk 

memasangkan antara event gempa satu dengan event gempa lainnya berdasarkan 

parameter yang ada. 

Beberapa parameter tersebut adalah: 

MINWGHT  :  Minimum pembobotan picking. (0) 

MAXDIST : Jarak maksimum antar pasangan event gempa bumi  

   dengan stasiun (250) 

MAXSEP  :   Jarak maksimum antar hiposenter dalam km. (80) 

MAXNGH  : Jumlah maksimum hiposenter yang dapat dijadikan  

       tetangga. (12) 

MINLNK  : Jumlah minimum hubungan link yang diperlukan untuk  

              menentukan sebuah tetangga. (2) 



 

18 

 

MINOBS : Jumlah minimum stasiun yang mencatat satu event gempa  

  bumi. (3) 

MAXOBS  : Jumlah maksimum stasiun yang mencatat satu event  

   gempa bumi. (150) 

Parameter input dari ph2dt adalah:  

File yang berisi data arrival time dengan ekstensi *.pha. 

File yang berisi data koordinat stasiun dengan ekstensi *.dat (stasiun.dat). 

 

Parameter output dari ph2dt adalah: 

event.dat  :  Berisi data hasil pengolahan ph2dt yang berupa parameter  

        gempa bumi. 

dt.ct  : Berisi data waktu tempuh untuk gempa bumi yang   

    berkaitan dan tercatat pada stasiun yang sama. 

Ph2dt.log :  Berisi data laporan hasil proses ph2dt. 

Pengolahan data menggunakan program hypoDD berfungsi untuk merelokasi 

gempa bumi yang memenuhi syarat untuk relokasi. Pengolahan ini memiliki 

beberapa parameter yaitu sebagai berikut: 

Parameter input dari hypoDD adalah:  

DIST  : Nilai DIST harus sama dengan nilai MAXDIST pada  

              ph2dt.inp. 

WDCT  : Nilai WDCT harus sama dengan MAXSEPT pada  

    ph2dt.inp. 

OBSCT : Nilai OBSCT harus sama atau lebih kecil dari nilai  

   MINLINK pada ph2dt.inp. 

NSET :  Jumlah set iterasi.  

DAMP : Damping berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan   

   nilai dari CND. 

NLAY : Jumlah lapisan model kecepatan, maksimal kecepatan  

   berjumlah 12. 

RATIO :  Rasio Vp/Vs, dimana konstan untuk semua lapisan. 

TOP :  Kedalaman dari atas satu lapisan (km). 
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VEL :  Kecepatan gelombang dilapisan (km/s). 

Parameter output dari hypoDD adalah:  

hypoDD.res : Berisi residual waktu tempuh yang diperoleh dari hasil  

   pengolahan. 

hypoDD.sta  : Berisi daftar stasiun-stasiun yang dipilih secara otomatis  

       berdasarkan pengolahan hypoDD. 

hypoDD.loc :  Berisi hasil hiposenter gempa bumi sebelum relokasi. 

hypoDD.reloc :  Berisi hasil hiposenter gempa bumi setelah relokasi. 

Pada hasil pengolahan hypoDD yang perlu diperhatikan adalah nilai CND. Nilai 

CND yang memenuhi syarat adalah 40-80 dan nilai CND tidak boleh melebihi 

rentang 0-100 (Waldhauser, 2001). Nilai CND dipengaruhi oleh nilai DAMP pada 

file hypoDD.inp. Apabila nilai CND melebihi syarat (40-80) maka nilai DAMP 

harus diturunkan kemudian dirun kembali. Kemudian hasil yang perlu 

diperhatikan lagi adalah nilai residualnya. Nilai residual adalah nilai perbedaan 

antara waktu tempuh pengamatan dengan waktu tempuh perhitungan (model). 

Nilai residual yang baik adalah nilai yang mendekati 0 (nol).   

3.3.3 Plotting Histogram Residual Menggunakan Ms.Excel 

Untuk mengetahui hasil perhitungan double difference yang baik dilakukan 

validasi. Validasi yang dimaksud adalah dengan cara membuat histogram dengan 

menggunakan file output dari hypoDD.inp yaitu file hypoDD.res. Histogram 

waktu tempuh kemudian dibandingkan dari sebelum dan setelah relokasi. 

3.3.4 Plotting Persebaran Hiposenter Setelah Relokasi Menggunakan GMT 

Pada tahap ini melakukan plotting persebaran hiposenter setelah relokasi 

menggunakan GMT yang digunakan untuk mengetahui sebaran hiposenter 

sebelum dan setelah relokasi.  Input yang digunakan untuk plotting hasil relokasi 

adalah hypoDD.reloc dan hasil relokasi berupa (latitude, longitude dan depth). 

Melakukan plot GMT adalah dengan menjalankan script GMT dan memasukkan 

data stasiun (*.gmt) dan data file reloc (*.dat). 
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3.3.5  Membuat Cross Section dan Menggambar Arah Vektor 

Setelah hasil data relokasi diplotting, selanjutnya melakukan slicing dan membuat 

cross section untuk melihat persebaran hiposenter sebelum dan setelah relokasi. 

Kemudian membuat arah vektor setelah direlokasi untuk mengetahui perpindahan 

posisi episenter gempa bumi menggunakan software GMT. 

3.3.6 Analisis Sebelum dan Setelah Relokasi 

Hasil akhir yang diperoleh kemudian dianalisis sebaran hiposenter sebelum dan 

setelah relokasi. Jika pada pengolahan data nilai residual hiposenter hasil relokasi 

sudah mendekati nol maka hal itu menunjukkan bahwa antara model bumi dengan 

pengolahan data tidak terlalu jauh berbeda, begitupun sebaliknya.  
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3.4 Diagram Alir Penelitian 

Prosedur penelitian yang telah diuraikan dapat digambarkan dalam bentuk 

diagram alir sebagai berikut: 
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              Gambar 3.1 Diagram Alir penelitian 
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