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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan pada 10 – 11 September 2018. Dengan titik pengukuran 15 

titik pengukuran selama 30 menit, jarak antar titik 500 -1000 meter. Pengambilan 

data primer pengukuran sinyal mikrotremor diambil secara langsung di daerah 

Kotabaru , Lampung Selatan.  

3.2 Peralataan  

3.2.1 Peralatan penelitian  

Pada penelitian peralatan yang digunakan  adalah laptop dan perangkat lunak 

pendukung seperti: Microsoft excel, software geopsy, software Arcgis, dan 

software surfer 13. 

3.1.2 Lokasi Penelitian  

 

Gambar  11. Peta Lokasi Penelitian 
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3.3 Diagram Alir Penelitian 

Diagram alir penelitian pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut. 

 

Gambar  12. Diagram alir penelitian 
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3.3.1 Studi Literatur 

Studi literature adalah mencari sumber-sumber yang relevan atau yang bisa di 

percaya mengenai analisis data miktotremor dengan metode Harizontal to 

Vertikal Spectral Rasio (HVSR). 

3.3.2 Pengumpulan Data 

Data hasil pengukuran mikrotremor berupa format SAC. Data lapangan yang 

didapat dari getaran tanah berupa fungsi waktu. Pada alat pengukuran terdapat 

tiga gelombang mikrotremor  yaitu satu gelombang seismik vertikal dan dua 

gelombag seismik horizontal. Data hasil pengukuran akan di olah dengan 

menggunakan software geopsy dengan parameter-parameter tertentu yang 

dibutuhkan. 

3.4 Pengolahan Data 

Pengolahan data meggunakan software geopsy akan menampilkan 3 komponen 

yaitu komponen vertikal (Z) dan dua kompenen horizontal (NS) dan (EW) dalam 

domain waktu. Untuk memperolah kurva HVSR yang reliable maka dilakukan 

quality control dengan standar SESAME 2004. Adapun tahapan pengolahan data 

pada geopsy: 

3.4.1 Fast Fourier Transform (FFT) 

Parameter yang digunakan dalam penelitian ini adalah frekuensi. Parameter 

menjadi pusat informasi dari suatu pengukuran sinyal seismik. Dengan demikian 

akan mempermudah analisis sinyal menggunakan anaisis spectrum fourier 

transform yang tujuannya adalah menggubah data miktotremor berupa domain 

waktu (time series) ke domain frekuensi, karena data mikrotremor dalam bentuk 

diskrit. Analisis jumlah window yang disarankan sebanyak 10 window yang 

stasioner(tetap) seperti yang disarankan oleh SESAME (2004) antara 20 detik 

hingga 50 detik non overlapping window. 
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Gambar  13. Diagram alir kurva HVSR pada pengolahan data mikrotremor tanah 

 

3.4.2 Smoothing (Pengahalusan Data) 

Proses smoothing dilakukan setelah melalui proses FFT di karenakan untuk 

mendapatkan frekuensi yang maksimum (konstan) dan untuk mendapatkan 

spectrum HVSR yang dihasilkan agar lebih halus, maka dilakukan filter 

smoothing. Filter smoothing yang digunakan merupakan smoothing konno & 

omachi , dengan koefisien bandwith sebesar 40 dan consine taper sebesar 5%. 

Persamaan analitik sebagai beikut [11]: 

����� � ��	 ������� �
�����

�� ����� �
�� �����        (26) 
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Dimana ����� merupakan fungsi pembobotan, � merupakan frekuensi, �0 

merupakam frekuensi dominan yang dihaluskan, dan � merupakan koefisien 

bandwith. Hasil dari pemilihan window pada software geopsy pada pengukuran 

mikrotremor di titik 5: 

 

Gambar  14. Pengolahan data mikrotremor setelah pemilihan window 

 

3.4.3 Penggabungan Komponen Horizontal dan Komponen Vertikal  

Penggabungan komponen horizontal dan vertikal setelah melalui tahap FFT dan 

smoothing. Tahap ini dilakukan analisis menggunakan metode amplitude 

spectrum fourier horizontal dan satu rasio amplitude spectrum fourier vertikal 

dengan persamaan seebagi berikut [13]: 

���� � ������ �!"�#$!
�%� � &        (27) 

Dimana: R(t) adalah spectrum rasio vertikal terhadap haorizontal (HVSR), FNS 

adalah spectrum fourier arah North-South, FEW adalah Spektrum fourier arah 

East-West, dan FZ adalah spectrum fourier arah Z (vertikal). 
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3.4.4 Rata-rata Nilai HVSR 

Setelah medapatkan spectrum HVSR, langkah berikutnya adalah nilai rata-rata 

spectrum diploting untuk semua titik pengukuran dan akan diperoleh spekturm 

HVSR untuk masing-masing  window (Gambar 14) 

3.4.5 Standar Deviasi  

Pada setiap pengukuran standar deviasi harus mengetahui besar penyimpangan 

minimum dan maksimum yang dihasilkan dari analisis kurva HVSR. Memiliki 

dua standar deviasi yaitu minimum dan maksimum dari nilai kurva HVSR. 

Dengan mengetahui nilai rata-rata dari kurva HVSR didapat nilai frekuensi 

narutal dan amplifikasi natural salah satu parameter untuk menentukan indeks 

kerentanan tanah dan nilai percepatan tanah di Kotabaru, Lampung selatan. 

Sebelum digunakan untuk menentukan indeks kerentanan tanah, harus dilakukan 

pengecekan kurva HVSR dengan standar SESAME 2004 yang merupakan kriteria 

reliable kurva H/V dan kriteria Clearpeak Kurva H/V. Analisis kurva HVSR 

memiliki beberapa syarat yang harus terpenuhi agar pengolahan  data reliable. 

 

Gambar  15. Kurva HVSR, garis hitam menunjukkan rata-rata nilai HVSR, garis 

putus-putus menunjukkan standar deviasi bawah dan atas 
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Tabel 9. Kriteria untuk kurva H/V yang reliable [25] 

No Kriteria untuk kurva H/V yang Reliable Keternagan 

i �' > 10/+,  +,= Panjang Window 

-,=Jumlah jendela yang di pilih 

untuk kurva H/V 

-.=+, . -, . �'= Jumlah siklus 

yang signifikan 

� = Frekuensi saat ini 

�01203= Frekuensi cut-off sensor 

�'= Frekuensi puncak H/V 

45= Standar deviasi dari frekuensi 

puncak H/V (�' ± 45� 

7��'�= Nilai ambang batas untuk 

kondisi stabilitas 45 < 7��'� 

9'= Puncak amplitude pada 

frekuensi �' 

9:
;

���= Amplitudo kurva H/V 

pada frekuensi f 

�<= Frekuensi antara �'/4dan �' 

untuk itu 9:
;

��<� < 9'/2 

�"= Frekuensi antara �' dan 4�' 

untuk itu 9:
;

��"� < 9'/2 

4?���= “Standar deviasi” dari 

9:
;

���, 4?��� adalah  faktor 

dimana rata-rata kurva 9:
;

��� 

harus dikalikan atau dibagi 

4@AB C/D��� = Standar deviasi 

kurva log 9C/D ���, 

4@AB C/D��� adalah nilai absolut 

yang harus ditambahkan atau 

ii -.��') > 200 

iii 4?��� < 2 H-�HI 0.5 �' < � < 2�' jika 

�' > 0.5 KL 

atau 

4?��� < 3 H-�HI 0.5 �' < � < 2�' jika 

�' < 0.5 KL 

No Kriteria untuk puncak H/V yang jelas 

(setidaknya 5 dari 6 kriteria terpenuhi) 

i ∃�<O ��'
4 , �'& | 9C

D
��<� < 9'/2 

ii ∃�"O�, �', 4�'�| 9C
D

��"� < 9'/2 

iii 9' > 2 

iv �R1ST �9C
D

��� ± 4?���& � �' ± 5% 

v 45 < 7��� 

vi 4?��'� < V��'� 
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Tabel 10. Nilai ambang untuk σf dan σA (f0 ) [25]. 

Nilai Ambang untuk WX dan WY�XZ� 

Rentang frekuensi 

[Hz] 

<0.2 0.2-0.5 0.5-1.0 1.0-2.0 >2.0 

7��'�[Hz] 0.25 �' 0.20 �' 0.15 �' 0.10 �' 0.05 �' 

V��'� H-�HI 4?��'� 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log V��'� H-�HI 

4@AB C/D��'� 

0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 

 

Kriteria reliable kurva HVSR terdiri dari 3 kriteria yaitu frekuensi harus lebih 

besar daripada 10 dibagi dengan panjang window (lw) (f0 > 10/lw), jumlah nc 

harus lebih besar dari 200 (nc(fo)>200). Dimana nilai nc diperoleh dari hasil 

perkalian panjang window, frekuensi natural dan jumlah window yang dipilih 

untuk mencari kurva rata-rata HVSR, nilai standar deviasi 49 lebih kecil dari 0,2 

(untuk f0>0,5 Hz) dan 49 lebih kecil dari 3 (untuk f0<0,5 Hz) dalam batas 

frekuensi yaitu 0,5f0 sampai 2f0.  

dikurangi dari rata-rata kurva 

log 9C/D ��� 

V��'� = Nilai ambang batas untuk 

kondisi stabilitas   4?��� < V��'� 

[0,S\= Rata-rata kecepatan 

gelombang S dari total endapan 

[0,0]35= Kecepatan gelombang S 

dari lapisan permukaan 

h = Kedalaman batuan dasar 

ℎ_`2 = Estimasi batas bawah h 

 


