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BAB II  

TEORI DASAR  
 
 

2.1 Mikrotremor  

 

Mikrotremor adalah getaran harmonik yang sangat kecil yang terjadi secara 

terus menerus, terjebak dilapisan sedimen permukaan, terpantulkan oleh 

adanya bidang batas lapisan dengan frekuensi yang tetap, disebabkan oleh 

getaran mikro di bawah permukaan tanah dan kegiatan lainnya [6]. Getaran 

tersebut dapat ditimbulkan oleh peristiwa alam ataupun buatan. Peristiwa 

buatan seperti gerak dari mesin kendaraan, industri dan aktivitas manusia 

lainnya di permukaan bumi. Sedangkan peristiwa alam berupa variasi 

tekanan atmosfer, angin, hujan, dan gelombang air laut.  

 

Gambar 2.1 Perbedaan sinyal tremor dan gempa bumi[35] 

 

 

Mikrotremor memiliki frekuensi yang lebih tinggi dari gempabumi, 

memiliki periode kurang dari 0,1 detik yang secara umum antara 0,05-2 
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detik dan pada mikrotremor periode panjang mampu mencapai 5 detik, 

sedangkan amplitudonya berkisar 0,1-2,0 mikron [36]. Mikrotremor juga 

terpengaruh oleh aktivitas manusia yang bisa menimbulkan getaran, namun 

hal ini berpengaruh sangat kecil terhadapa mikrotremor dengan frekuensi 

dibawah 0,1 Hz, dan sebaliknya. Sumber mikrotremor yang berasal dari 

alam (gelombang laut, kondisi meteorologi dengan skala luas) memiliki 

frekuensi rendah (dibawah 1 Hz). Pada frekuensi sedang (1-5 Hz) sumber 

mikrotremor berasal dari alam (kondisi meteorologi lokal) maupun aktivitas 

manusia (kepadatan penuduk), dan pada frekuensi tinggi (diatas 5 Hz) 

sumber utamanya adalah aktivitas manusia. 

Mikrotremor dapat digunakan dalam perancangan bangunan tahan gempa, 

yakni dengan mengetahui periode natural dari tanah setempat untuk 

menghindari terjadinya resonansi. Mikrotremor juga dapat digunakan untuk 

mengetahui jenis tanah berdasarkan tingkat kekerasannya [3].  

 

Data mikrotremor yang terukur didapatkan tiga sinyal yang komponennya 

adalah komponen vertikal Up and Down, horizontal North-South, dan 

horizontal East-West. Setelah didapatkan sinyal kemudian dapat dianalisis 

menggunakan metode Horizontal to Vertical Spectral Ratio (HVSR) dan 

didapatkan nilai frekuensi dominan dan amplifikasi. Metode HVSR ini 

membandingkan antara rasio spektrum dari sinyal mikrotremor komponen 

horizontal terhadap komponen vertikalnya [9].  

Metode mikrotremor sangat sensitif terhadap beberapa getaran yang besar 

sehingga ketika melakukan penggukuran harus menemukan tempat yang 

bebas dari sumber-sumber getaran, sehingga permasalahan ini merupakan 

suatu kendala dalam metode ini karena jika dalam penggukuran adanya 

getaran maka data yang diperoleh akan menghasilkan noise sehingga dapat 

mengganggu dalam intrepretasi data sehingga diperlukan suatu metode 

untuk mereduksi noise tanpa harus merusak data asli dari metode 

mikrotremor.  
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2.2 Metode Horizontal to Vertical Spectral Ratio (HVSR) 
 

Metode Horizontal to Vertical Spectral Ratio (HVSR) merupakan metode 

membandingkan spektrum komponen horizontal terhadap komponen 

vertikal dari gelombang mikrotremor. Mikrotremor terdiri dari ragam dasar 

gelombang Rayleigh, diduga bahwa periode puncak perbandingan H/V 

mikrotremor memberikan dasar dari periode gelombang S. Perbandingan 

H/V pada mikrotremor adalah perbandingan kedua komponen yang secara 

teoritis menghasilkan suatu nilai. Periode dominan suatu lokasi secara dasar 

dapat diperkirakan dari periode puncak perbandingan H/V mikrotremor.  

Getaran tanah atau ambient vibrations merupakan kombinasi dari beberapa 

tipe gelombang [6] dan dihasilkan oleh beberapa sumber baik yang berasal 

dari alam maupun yang berasal dari aktivitas manusia, seperti gelombang 

laut, pengaruh angin terhadap pohon dan bangunan, serta lalu lintas 

kendaraan. Pengukuran mikrotremor merupakan suatu metode yang 

menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam upaya untuk mengetahui 

parameter respon suatu daerah seperti faktor amplifikasi dan periode 

dominan. Mikrotremor diterapkan untuk menentukan karakteristik dinamika 

lapisan tanah  (frekuensi dominan dan faktor amplifikasi).   

2.2.1 Frekuensi Dominan  

 

Frekuensi dominan akan merepresentasikan frekuensi suatu gelombang 

yang sering muncul dalam rentang waktu. Nilai frekuensi natural diperoleh 

dari sumbu horizontal puncak kurva H/V. Nilai frekuensi dominan dapat 

diasumsikan sebagai frekuensi natural atau frekuensi original dari lapisan 

tanah, karena frekuensi tersebut mendominasi frekuensi lainya contohnya 

frekuensi yang diakibatkan oleh kendaraan, aktivitas manusia, dll. 

  

Frekuensi natural berbanding terbalik dengan ketebalan sedimen (bedrock) 

dan berbanding lurus dengan kecepatan rata-rata. Nilai frekuensi natural (f0) 

suatu daerah dipengaruhi oleh ketebalan lapisan lapuk (H) dan kecepatan 

bawah permukaan (Vs)[10]. Ilustrasi sederhana berupa model struktur tanah 
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dua lapis yaitu bedrock yang tertutupi lapisan lunak (sedimen) diatasnya 

memiliki ketebalan lapisan sedimen (h) dan kecepatan gelombang geser 

rata-rata (vs) pada lapisan lunak (sedimen). 

 

Gambar 2.2 Model dua lapisan: bedrock dan sedimen[37] 

 

 

Ilustrasi sederhana berupa model struktur tanah dua lapis yaitu bedrock 

yang tertutupi lapisan lunak (sedimen) diatasnya memiliki ketebalan lapisan 

sedimen (h) dan kecepatan gelombang geser rata-rata (vs) pada lapisan 

lunak (sedimen). 

 

 𝑓𝑔 =  
𝑣𝑠

4ℎ
                                                                (1) 

 

Semakin tebal lapisan sedimen akan menghasilkan nilai frekuensi dominan 

yang kecil [11]. Nilai puncak frekuensi natural berubah terhadap variasi 

kondisi geologi dan ketebalan sedimen. Berikut klasifikasi suau sedimen 

berdasarkan frekeunsi dominan dari Kanai 1998 yang ditunjukkan pada 

Tabel 2.1 .  
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Tabel 2. 1 Kalisifikasi Tanah Berdasarkan Nilai Frekuensi Dominan Mikrotremo 

Oleh Kanai [12]. 

 
 
 

 

Setiap benda memiliki frekuensi dominan yang ukurannya tergantung dari 

komposisi, ukuran dan bentuknya. Nilai periode dominan dapat digunakan 

untuk memperkirakan tingkat kekerasan batuan. Sedangkan frekuensi 

dominan dapat dipergunakan untuk memperkirakan ketebalan lapisan. 

Frekuensi dominan disuatu tempat dapat mengalami resonansi dengan 

frekuensi bangunan jika frekeunsi keduanya bernilai sama atau mendekati 
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sama. Efek resonansi ini akan memperbesar simpangan bangunan saat 

terjadi goyangan yang menyebabkan bangunan mudah rusak[13]. 

 

2.2.2 Amplifikasi 
 

Amplifikasi (A) merupakan perbesaran gelombang seismik yang terjadi 

akibat adanya perbedaan yang signifikan antar lapisan, dengan kata lain 

gelombang seismik akan mengalami perbesaran, jika merambat pada suatu 

medium ke medium lain yang lebih lunak dibandingkan dengan medium 

awal yang dilaluinya. Semakin besar perbedaan itu, maka perbesaran yang 

dialami gelombang tersebut akan semakin besar. Nilai faktor penguatan 

(amplifikasi) tanah berkaitan dengan perbandingan kontras impedansi kedua 

lapisan tersebut tinggi maka nilai faktor penguatan juga tinggi, begitu pula 

sebaliknya. Amplifikasi berbanding lurus dengan nilai perbandingan 

spektral horizontal dan vertikalnya (H/V) [9].  

Berikut merupakan persamaan amplifikasi yang didapatkan berdasarkan 

perbandingan kontras impedensinya :  

 

A = 
𝜌𝑏.𝑉𝑏

𝜌𝑠.𝑣𝑠 
                                                                       (2) 

 

Keterangan : 

ρb  = Densitas batuan dasar (gr/ml) 

vb  = Kecepatan rambat gelombang di batuan dasar (m/dt) 

vs  = Kecepatan rambat gelombang di batuan lunak ( m/dt )  

ρs  = Rapat  massa dari batuan lunak (gr/ml) 

 

Dari pers. 1 diatas dapat disimpulkan bahwa nilai amplifikasi akan 

bertambah jika batuan telah mengalami deformasi yang mengubah sifat fisik 

batuan. Pada batuan yang sama, nilai amplifikasi dapat bervariasi sesuai 

dengan tingkat deformasi dan pelapukan pada tubuh batuan tersebut. Nilai 

amplifikasi (A) berbanding terbalik dengan kecepatan gelombang saat 

merambat dimana ketika kecepatan gelombang semakin besar maka nilai 
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amplifikasi akan semakin kecil, hal tersebut berhubungan dengan nilai 

amplifikasi (A) yang menunjukkan tingkat kepadatan suatu batuan, yang 

artinya jika suatu batuan yang memiliki nilai amplifikasi yang kecil tingkat 

kepadatan batuan tersebut adalah besar yang dimana jika suatu batuan 

memiliki kepadatan yang besar akan mempengaruhi kecepatan gelombang 

yang merambat. Berkurangnya kepadatan batuan dapat meningkatkan nilai 

amplifikasi (A) karena pada batuan yang tingkat kepadatannya rendah akan 

memperlambat durasi kecepatan gelombang menjalar. Sehingga keceptan 

rambat gelombang sangat dipengaruhi oleh kepadatan suatu batuan. 

 

2.3 Gelombang Seismik  
 

Gelombang seismik merupakan gelombang yang menjalar di dalam bumi 

disebabkan adanya deformasi struktur, tekanan ataupun tarikan karena sifat 

keelastisan kerak bumi. Gelombang ini membawa energi kemudian 

menjalarkan ke segala arah diseluruh bagian bumi dan mampu dicatat oleh 

seismograf [14]. Gelombang yang menjalar tersebut merupakan hasil dari 

fenomena perambatan usikan atau gangguan. Gangguan ini mula-mula 

terjadi secara lokal yang akan meyebabkan terjadinya osilasi atau 

pergeseran dari partikel-partikel medium, osilasi tersebut terhadap tekanan 

ataupun rapat massa.  Karena gangguan tersebut merambat dari satu 

medium satu ke medium lainnya maka mengakibatkan adanya transportasi 

energi. 

Gelombang seismik dapat dibedakan berdasarkan tempat penjalarannya 

yaitu gelombang tubuh (body wave) dan gelombang permukaan (surface 

wave). 

 

2.3.1 Gelombang Badan (body wave) 
 

Gelombang badan adalah gelombang yang menjalar melalui bagian dalam 

permukaan bumi dan bisa disebut free wave karena dapat menjalar ke segala 

arah di dalam bumi terdiri atas gelombang Primer dan gelombang S. 
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A.Gelombang P  

 

Gelombang P memiliki ciri arah gerakan partikel dalam medium searah 

dengan arah perambatan gelombang, maka disebut dengan gelombang 

kompresi (gelombang primer). Persamaan dari kecepatan gelombang P 

adalah sebagai berikut : 

 

 

Gambar 2.3 Gelombang P [15] 

 
 

VP = √
𝜆+2𝜇

𝜌
                                                (3) 

 

Keterangan :  

λ =  Konstanta lame  

μ =  Rigiditas 

ρ =  Densitas  

 

Gelombang ini memiliki kecepatan rambat paling besar dibandingkan 

dengan gelombang seismik yang lain, dapat merambat melalui medium 

padat, cair dan gas. 

 

B. Gelombang S 

 

Gelombang S disebut juga gelombang shear/gelombang transversal. 

Gelombang ini memiliki cepat rambat yang lebih lambat bila dibandingkan 

dengan gelombang P dan hanya dapat merambat pada medium padat saja. 
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Gelombang S tegak lurus terhadap arah rambatnya. Persamaan dari 

kecepatan Gelombang S  adalah sebagai berikut : 

 

 

Gambar 2.4 Gelombang S [15] 

 
 

      Vs = √
𝜇

𝜌
                              (4) 

 

 

2.3.2 Gelombang Permukaan  

 

Gelombang permukaan merupakan salah satu gelombang seismik selain 

gelombang badan. Gelombang ini ada pada batas permukaan medium. 

Berdasarkan pada sifat gerakan partikel media elastik, gelombang 

permukaan merupakan gelombang yang kompleks dengan frekuensi yang 

rendah dan amplitudo yang besar, yang menjalar akibat adanya efek free 

survace dimana terdapat perbedaan sifat elastik [16]. Jenis dari gelombang 

permukaan ada dua yaitu gelombang Reyleigh dan gelombang Love. 

  

A.Gelombang Reyleigh 

 

Gelombang Rayleigh (Groundroll) merupakan gelombang yang merambat 

di permukaan dengan pergerakan partikel yang menyerupai elips dan 

bergerak mundur. Kecepatan gelombang Rayleigh dalam medium homogen 

lebih kecil bila dibanding dengan kecepatan gelombang geser. Jika terdapat 

variasi sifat elastik terhadap kedalaman, gelombang Rayleigh akan 
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terdispersi, dimana panjang gelombang yang berbeda akan merambat 

dengan kecepatan berbeda [17]. 

 

Persamaan dari kecepatan gelombang Reyleigh  adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 2.5 Gelombang Reyleigh  [15]. 

 

 𝑣𝑅 = 0.92 √𝑣𝑠                                                                              (5) 

 

Gelombang Rayleigh sangat baik digunakan untuk mengidentifikasi masalah 

struktur tanah, karena pengurangan energi dalam perambatannya lebih 

rendah dari jenis gelombang seismik lainnya [18]. 

 

B. Gelombang Love  

 

Gelombang Love merupakan gelombang permukaan yang menjalar dalam 

bentuk gelombang transversal yang merupakan gelombang S horizontal 

yang penjalarannya paralel dengan permukaannya [19]. Gelombang Love 

merupakan hasil polarisasi gelombang S dalam arah horizontal. Pergerakan 

partikel memotong arah rambat dan paralel terhadap permukaan bebas. 

Gelombang tersebut tidak dapat terjadi pada medium homogen, dan pada 

media berlapis gelombang Love terdispersi, dimana kecepatannya 

cenderung kepada kecepatan geser pada lapisan teratas pada frekuensi tinggi 

dan cenderung kepada kecepatan geser pada lapisan bawah pada frekuensi 

rendah. 
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Gambar 2.6 Gelombang Love [15]. 

 

 

2.4 Noise  

 

Noise adalah sinyal yang dianggap menggangu dan tidak diinginkan, oleh 

karena itu dalam proses pengolahan data seimik dilakukan usaha 

pengukuran noise sehingga persentase noise pada data menjadi seminimal 

mungkin. Secara umum, noise terbagi atas 2 jenis, yaitu noise yang bersifat 

acak (random/ambient noise), dan noise yang bersifat koheren, noise 

tersebut biasanya ditimbulkan oleh sumber ledakan  

2.4.1 Random Noise (Ambient Noise) 

 

Ambient noise adalah noise yang disebabkan oleh segala sesuatu yang tidak 

disebabkan oleh sumber (source). Noise acak ini dapat di timbulkan oleh 

adanya angin, hujan, aliran air, aktifitas manusia, hewan, aktifitas mesin 

industri, dan faktor lingkungan lainnya. Ciri-ciri dari tipe noise ini antara 

lain: bersifat acak (random), memiliki spektrum yang lebar, memiliki energi 

yang relatif rendah (berasosiasi dengan amplitudo kecil). 

2.4.2 Noise Koheren(Shot generated noise) 
 

Noise koheren adalah noise yang timbul akibat peledakan yang dilakukan 

pada sumber saat pengambilan data. Beberapa jenis noise yang termasuk 

dalam kategori ini antara lain; 

 

1. Ground roll 
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Ground roll adalah noise yang menjalar melalui permukaan yang radial 

gelombang permukaan menuju receiver. Ciri-ciri dari ground roll antara 

lain: memiliki energi besar artinya amplitudo tinggi, memiliki frekuensi 

yang relatif rendah, mempunyai kecepatan yang lebih rendah dari sinyal 

utama, tetapi lebih besar dari air blast (air wave). 

 

2. Air blast (air wave) 

 

Air blast adalah noise yang diakibatkan oleh penjalaran gelombang 

langsung melalui udara. Karakter dari noiseini hampir sama dengan 

ground roll, hanya saja kecepatan air blast lebih rendah. 

 

 

2.5  Intrinsic Modus Function (IMF) 

 

IMF mewakili mode osilasi sederhana dari fungsi harmonic sederhana, IMF 

dapat memiliki amplitudo dan frekuensi variabel di sepanjang sumbu waktu. 

Fungsi Mode Intrinsik (IMF) adalah fungsi yang memenuhi dua kondisi : 

1. Jumlah zero crossing dan extrema point harus sama atau berbeda 

paling tidak satu. 

 

Gambar 2.7 Ilustrasi zero crossing dan extrema point pada IMF  
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Dimana t1,t3, dan t5 adalah lokasi upper local dari sinyal, dan t2 dan 

t4 adalah lower local minima. U(t) dan I(t) merupakan envelope dari 

titik upper local dan lower local untuk setiap titik.   

 

2. Rata-rata envelope upper dan lower, yang didefinisikan oleh maxima 

dan minima harus sama dengan nol pada semua titik 

 

 

Gambar 2.8  Fungsi mode intrinsic function dengan jumlah penyebrangan nol dan 

extrema, dan simetris amplop atas bawah  bernilai nol [4]. 

 

 

Perkiraan yang dilakukan untuk menghindari definisi skala waktu rata-rata 

local untuk data non-stasioner sehingga  rata-rata envelope akan melibatkan 

skala waktu local untuk mengihitung rata-rata, untuk memaksa sinyal 

menjadi lebih simetris. Hal ini dilakukan agar frekuensi sesaat tidak 

memiliki fluktuasi yang tidak diinginkan yang disebebkan oleh bentuk 

gelombang asimentris.  

Dengan persamaan Transfom Faurie didapat : 

𝑤(𝜔) =  ∫ 𝛼(𝑡)𝑒𝑖𝜃(𝑡−𝑤𝑡)∞

−∞
  dt              (6) 

Kemudian dengan metode fase diam, kontribusi maksimum untuk w(t) 

diberikan oleh frekuensi yang memenuhi kondisi tersebut.  

𝑑

𝑑𝑡
 (𝜃(𝑡) − 𝑤𝑡) = 0                                                              (7) 
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Nama 'fungsi mode intrinsik' diadopsi karena mewakili mode osilasi yang 

tertanam dalam data. Dengan definisi ini, IMF dalam setiap siklus, yang 

ditentukan oleh penyeberangan nol, hanya melibatkan satu mode osilasi, 

tidak ada gelombang kompleks yang diperbolehkan. Dengan definisi ini, 

IMF tidak terbatas pada sinyal pita sempit, dan dapat dimodulasi amplitudo 

dan frekuensi. Bahkan, bisa jadi non-stasioner.  

 

 

2.6  Metode  Empirical Mode Decomposition (EMD)  

 

Empirical Mode Decomposition (EMD) adalah metode adaptif untuk 

menganalisis sinyal nyata multi skala non linear dan non-stasioner yang 

dapat mendekomposisikan sinyal berdasarkan amplitudo dan frekuensi 

sinyal pada saat tertentu [4]. Oleh karena itu, EMD dapat digunakan untuk 

mengidentifikasi apabila terdapat kesalahan noise pada rentang frekuensi 

sinyal tertentu. EMD mengurai data ke dalam jumlah mode osilasi 

orthogonal terbatas sederhana yang disebut Intrinsic Modus Function (IMF). 

Algoritma EMD menguraikan sinyal asli menjadi IMF dan residu.  

 

Pada metode EMD, proses dekomposisi sinyal dilakukan secara bertahap 

dengan cara mengurangi jumlah sinyal yang diamati dengan rata-rata dari 

sinyal awal. Proses dekomposisi sinyal dilakukan berdasarkan asumsi: 

1. Sinyal paling tidak terdiri atas 2 extrema (maksimum dan 

minimum). 

2. Karakteristik skala waktu didefinisikan sebagai selang waktu antara 

extrema. 

3. Bila data tidak terdapat extrema tetapi hanya berisi sifat-sifat atau 

karakteristik sinyal, ini dapat menjadi suatu pembeda satu atau lebih 

sinyal time series untuk dinyatakan sebagai extrema. Hasil akhir 

dapat diperoleh dari proses penggabungan dari komponen-

komponen yang telah dilakukan.  
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Perhitungan dilakukan berulang-ulang hingga didapat nilai MF yang 

optimal dan komponen sisa (residu) yang konstan atau monoton. 

Penjumlahan dari setiap IMF tersebut akan menghasilkan sinyal utama. IMF 

yang pertama akan memiliki frekuensi yang tertinggi dan IMF yang terakir 

akan terdiri dari frekuensi yang terendah [20]. Artinya, frekuensi rata-rata 

komponen IMF yang diperoleh dari EMD berkurang secara bertahap dan 

langkah-langkah utamanya dari EMD diperkenalkan sebagai berikut [20].  

 

Proses yang dilakukan pada EMD disebut siffting process. Konsep dari 

EMD ialah untuk mengidentifikasi skala waktu yang tepat yang dapat 

menunjukkan karakteristik fisik sinyal, dan kemudian mengubah sinyal ke 

mode intrinstik. IMF adalah sinyal yang memiliki kondisi sebagai berikut: 

 

3. Jumlah zero crossing dan extrema point harus sama atau berbeda 

paling tidak satu. 

4. Rata-rata envelope, yang didefinisikan oleh maxima dan minima 

harus sama dengan nol pada semua titik. 
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Gambar 2.9 Proses Siffting pada sinyal.  

 

 

Apabila dua kondisi tersebut tidak terpenuhi, sinyal yang dimaksud bukan 

IMF sehingga perlu dilakukan proses siffting atau perhitungan berulang-

ulang sampai memenuhi dua kondisi tersebut. Berikut ini merupakan 

tahapan melakukan metode Emperical Mode Decomposition(EMD) : 

 

1. Mengidentifikasi nilai ekstrim dari sinyal x(t), meliputi upper 

envelope dan lower envelope. 

2. Menghitung data di antara upper envelope dan lower envelope yang 

didefinisikan sebagai m1 (mean dari data yang berada diantara upper 

envelope dan lower envelope). Perbedaan antara data (sinyal awal) 

dan m1 adalah komponen h1 yang disebut sebagai komponen 

pertama.  

x(t) – m1 = h1                                                                                  (1) 
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Kemudian data (sinyal awal) berubah menjadi h1 untuk proses 

siffting kedua.  

h 1 – m11 = h11                                                                                (2) 

Proses siffting kembali dilakukan sebanyak k kali sampai h1k 

merupakan komponen IMF pertama.  

h 1(k-1) – m1k  = h1k                                                                           (3) 

IMF pertama dari data juga dapat dinyatakan sebagai: 

c 1 = h1k                                                                                          (4) 

3. Memisahkan c1 dari data x(t) untuk menghasilkan residu dengan 

persamaan: 

x(t) – c1 = r1                                                                                   (5) 

hingga diperoleh persamaan: 

x(t) = ∑ 𝑐𝑖
𝑛
𝑖=1 +  𝑟𝑛                                                                         (6)          

 

Melakukan langkah-langkah tersebut berkali-kali hingga menghasilkan 

beberapa IMF. Dalam proses sifting, untuk menjamin agar komponen IMF 

yang dihasilkan tetap mempertahankan arti fisik dari kedua amplitudo dan 

modulasi frekuensi, digunakan kriteria untuk menghentikan proses sifting 

tersebut. Kriteria tersebut ialah dengan membatasi ukuran standar deviasi, 

yaitu: 

 

𝑆𝐷 = ∑ [
|ℎ1(𝑘−1)(𝑡)− ℎ1(𝑘)|

2

ℎ1(𝑘−1)
2(𝑡)

]𝑇
𝑡=0                                                          (7) 

 

 

h1(k-1)  adalah sinyal awal dan h1k  adalah hasil sinyal awal dikurangi dengan 

rata-rata dari sinyal awal. Nilai untuk ukuran standar deviasi dapat diatur 

antara0.2-0.3. nilai ini dipilih karena berdasarkan penelitian Huang et.al 

(1998), nilai rentan standar deviasi 0.2-0.3 untuk proses siffting sudah 

merupakan batas yang paling ketat.                      

 

Meskipun EMD sudah mampu mereduksi noise pada sinyal namun pada 

kenyataannya EMD masih memiliki beberapa kekurangan seperti 

pencampuran mode, artinya  bahwa satu IMF mengandung skala waktu 
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karakteristik yang sangat berbeda, atau serupa skala waktu karakteristik 

yang didistribusikan dalam IMF yang berbeda, yang menghasilkan 

pencampuran bentuk gelombang dari dua IMF yang berdekatan.  

 

 

2.7 White Noise  
 

White noise merupakan suatu noise dengan kerapatan spektral daya yang 

merata pada seluruh komponen frekuensinya [33]. Dikatakan white 

noise karena cahaya putih merupakan kumpulan dari berbagai warna yang 

dapat diuraikan secara merata melalui suatu spektrum [34]. White 

noise yang juga terdiri dari berbagai sumber noise.  

 

White noise didefinisikan sebagai bentuk variabel random yang berurutan 

tidak saling berkorelasi dan mengikuti distribusi tertentu. Rata-rata dari 

proses ini adalah konstan 𝜇𝛼 = 𝐸 (𝜀𝑡) dan diasumsikan bernilai nol dan 

mempunyai variasi konstan Var(𝜀𝑡) =  𝜎𝑎
2. Nilai kovarian dari proses ini 

𝛾𝑘 = 𝑐𝑜𝑣 (𝜀𝑡,𝜀𝑡+𝑘) = 0 untuk semua k ≠ 0.  

 

Proses white noise adalah suatu proses antar variabel random yang 

berurutan tidak terjadi korelasi dan mengikuti distribusi tertentu. Rata-rata 

dari proses ini adalah konstanta dan diasumsikan bernilai nol dan 

mempunyai variasi konstan. 

 

 

2.8  Metode Ensemble Empirical Mode Decomposition (EEMD)  
 

Metode ini dikembangkan dari metode EMD yang tujuannya untuk 

meoptimalkan hasil dari metode EMD yang dianggap masih belum optimal 

karena masih adanya mode mixing. Penggunaan metode EEMD ini akan 

menambahkan white noise.  

Pengurangan noise acak adalah hal yang paling penting untuk melakukan 

pemprosesan,interpretasi dan inversi data seismik. Data seismik yang 

terekam umumnya sinyal sekunder dan noise yang dijelaskan oleh 

persamaan: 
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  X(t) = x(t) + w(t) R                           (1)  

 

X(t), s(t), dan n(t) adalah sinyal yang direkam, sinyal dan kebisingan yang 

diharapkan, semua sinyal dalam domain waktu(t). Pengurangan kebisingan 

proses untuk mendapatkan sinyal yang diinginkan sangat penting dalam 

penelitian ini. Dalam penelitian ini, metode EEMD digunakan untuk 

mengurangi noise pada data sinyal microseismic. 

Mode intrinsik (linier atau non-linier) akan memiliki jumlah ekstrema yang 

sama, dan akan simetris terhadap rata-rata lokal. EMD tidak dapat 

mengatasi masalah yang disebabkan oleh gangguan sinyal mode 

pencampuran [4]. Untuk pecahkan masalah ini, [4]menempatkan sinyal 

dengan menambahkan white noise untuk menghindari mode mixing. Proses 

ini adalah dikenal sebagai metode Ensemble Empirical Mode 

Decomposition (EEMD). 

Berikut adalah langkah-langkah metode EEMD [5] : 

 

1. Tambahkan white noise ke sinyal asli.  

2. Dekomposisi sinyal dengan menambahkan white noise ke IMF   

menggunakan EMD.  

3. Ulangi langkah (1) dan (2) lagi dan lagi tapi dengan seri white noise 

yang berbeda setiap saat.  

4. Hitung komponen IMF yang sesuai dari dekomposisi. 

 

Laporkan mean IMF (n = 1, 2, ..., N) dari masing-masing N IMF sebagai 

IMF akhir 

               IMF =  
1

𝑁 
∑ 𝐼𝑀𝐹𝑖𝑗

𝑁
𝐽=1                                                           (2) 

 Residu =  
1

𝑁
 ∑ 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑗𝑛

𝑁
𝐽=1                (3)                            (3) 
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2.9 Fast Fourier Trasnform (FFT) 

 

Pada pertengahan 1960, J. W. Cooley dan J. W. Tukey, merumuskan Teknik 

perhitungan Fourier Transform yang efisien yang disebut Fast Fourier 

Transform (FFT). Transformasi Fourier adalah suatu model transformasi 

yang memindahkan domain spasial atau domain waktu menjadi domain 

frekuensi. Di dalam pengolahan citra digital, transformasi fourier digunakan 

untuk mengubah domain spasial pada citra menjadi domain frekuensi. 

Analisa-analisa dalam domain frekuensi banyak digunakan seperti filtering. 

Dengan menggunakan transformasi fourier, sinyal atau citra dapat dilihat 

sebagai suatu obyek dalam domain frekuensi. 

 

 

Gambar 2.10 Proses Transformasi Fourier [21] 

 
 

Fast Fourier Trasnform (FFT) merupakan algoritma yang efisien untuk 

menghitung discrete fourier transform (DFT) dan inversinya. DFT 

mendekomposisikan suatu rangkaian nilai kedalam komponen-komponen 

frekuensi yang berbeda-berbeda. Transformasi Fourier Kontinu 1D dari 

suatu fungsi waktu f(t) didefinisikan dengan: 

𝐹(𝜔) =  ∫ 𝑓(𝑡)𝑒−𝑖2𝜋𝑓𝑡∞

−∞
                                                     (6) 
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dan invers Transformasi : 

 

F(t) = ∫ 𝑓(𝑡)𝑒−𝑖2𝜋𝑓𝑡∞

−∞
 df                                                (7)

  

Dengan 𝐹(𝜔) fungsi dalam bentuk domain frekuensi dan f(t) fungsi dalam 

waktu dan ω adalah frekuensi radial 0-2πf. Sprektrum Fourier pada 

dasarnya menentukan mana komponen spektral, serta amplitudo time-

invariant yang sesuai dan fase, tertanam dalam sinyal selama seluruh 

rentang waktu di mana sinyal direkam. 

 

2.10  Penelitian Terdahulu  

Metode Emperical Mode Decomposition (EMD) telah diterapkan diberbagai 

bidang kebumian untuk memperbaiki kualitas suatu data, metode EMD 

telah diterapkan untuk menganalisis data seismik dengan tujuan 

menginterpretasi data seismik 3D dalam meningkatkan resulosi, visualisasi 

stratigrafi, memprediksi ketebalan lapisan tipis dan mengurangi noise. Pada 

penelitian  ini metode EMD digunakan untuk mendekomposisikan suatu 

sinyal utama menjadi beberapa sub-sinyal, dan hasil yang didapat dari 

proses EMD menunjukkan distribusi channel pada daerah penelitian terlihat 

cukup baik dan memliki resulosi yang lebih baik [38]. Metode EMD juga  

diterapkan pada Data Citra Spot Vegetation, berdasarkan kesimpulan pada 

penelitian dinyatakan bahwa metode EMD dapat mengidentifikasi apabila 

terdapat kesalahan akibat terpengaruh hamburan atmosfer pada rentan 

frekuensi sinyal tertentu. EMD mampu menunjukkan pola pengklasifikasian 

tutupan lahan [39]. Metode EEMD merupakan suatu metode dari hasil 

pengembangan metode EMD. Berdasarkan hasil penelitian yang melakukan 

perbandingan terhadap metode EEMD dan metode EMD dalam meresuksi 

suatu sinyal seismik, didapat kesimpulan bahwa metode EEMD lebih baik 

dalam mereduksi noise dari pada metode EMD, oleh karena itu metode 

EEMD dapat direkomendasikan sebagai metode reduksi noise dan 

diterapkan pada sinyal seismik untuk menentukan fase tiba gelombang P 

dan gelombang s [40]. Penerapan metode EEMD dalam bidang kebumian 
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telah dilakukan dengan penelitian menggunakan sinyal Mikroseismik untuk 

mengidentifikasi dinamika hidrotermal bawah permukaan, pada penelitian 

ini penerapan metode EEMD dilakukan untuk mereduksi noise untuk 

mendapatkan even lokal, dimana even lokal diasumsikan sebagai even yang 

berasal dari dinamika hidrotermal bawah permukaan [41]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


