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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian tugas akhir ini dilakukan di perairan Provinsi Banten dengan 2 

lokasi pengamatan sesuai yang terteda pada Gambar 1.1. Pada kedua lokasi 

penelitian ini dikelompokan kembali menjadi titik-titik pengamatan yang 

merupakan titik lokasi tiap satelit melakukan recording data berdasarkan lokasi 

penelitian yang telah dibatasi. Dijelaskan sebagai berikut. 

 

a. Bagian selatan Provinsi Banten, dengan 3 titik pengamatan 

 

Gambar 3. 1 Titik pengamatan lokasi selatan 

 

Tabel 3. 1 Titik pengamtan lokasi selatan 

Lokasi Titik Pengamatan (Selatan) 

No. Titik 

Pengamatan 
Lon Lat 

Jarak 

Terhadap 

Daratan (km) 

1 105° 54’ 38.5” -7° 1’ 2.8” ±16.9 

2 105° 55’ 43.8” -6° 58’ 3.2” ±11.9 

3 105° 57’ 51.4” -6° 55’ 3.6” ±8.85 
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± 

b. Bagian utara Provinsi Banten, dengan 4 titik pengamatan. 

 

Gambar 3. 2 Titik pengamatan lokasi utara 

 

Tabel 3. 2 Titik pengamatan lokasi utara 

Lokasi Titik Pengamatan (Selatan) 

No. Titik 

Pengamatan 
Lon Lat 

Jarak 

Terhadap 

Daratan (km) 

1 106° 20’ 15.7” -5° 53’ 29.4” ±13.2 

2 106° 21’ 20.8” -5° 47’ 3.12” ±18.5 

3 106° 22’ 25.6” -5° 44’ 3.12” ±24.3 

4 106° 23’ 30.8” -5° 41’ 3.48” ±30 

5 106° 24’ 35.8” -5° 24’ 3.48” ±35.6 

 

3.2 Peralatan Penelitian 

Pada penelitian ini digunakan peralatan sebagai berikut : 

1. Laptop Lenovo ThinkPad E530 

2. Operating System Windows 10 64-bit 

3. Perangkat lunak Matlab R2016a 

4. Perangkat lunak Goggle Earth Pro 

5. Perangkat lunak pendukung : Microsoft Excel 2019; Microsoft Word 2019 

6. Notepad++ 

 

3.3 Data Penelitian 
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Data penelitian ini menggunakan data pass, data dari satelit altimetri Jason-1, 

Jason-2, dan Jason-3 dengan format biner GDR (Geophysical Data Record) yang 

diproduksi oleh PODAAC, dan data Tide gauge BIG. Informasi mengenai 

masing-masing data dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut. 

 

1. Data Pass Satelit Altimetri 

Pass Satelit OSTM/Jason-2 diunduh pada situs resmi penyedia data satelit 

altimetri yaitu www.aviso.altimetry.fr/en/data/tools/pass-locator.html dalam 

format .KMZ file, format ini dapat dibuka di Google Earth dan dijadikan 

sebagai layer. Pemilihan pass disesuaikan dengan fokus pada Lokasi wilayah 

penelitian yaitu Perairan Provinsi Banten yang berada pada pass 229. Pass 

yang digunakan dalam penelitian ini berjenis ascending pass, yaitu lintasan 

satelit yang terbentuk saat satelit bergerak dari selatan bagian bumi, menuju 

ke bagian utara bumi.   

 

2. Data Satelit Altimetri 

Data satelit Altimetri yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari 

satelit Altimetri Jason-1, Jason-2, dan Jason-3. Dengan format biner GDR 

(Geophysical Data Record) yang diperoleh dengan cara mengunduh disalah 

satu server penyedia data satelit Altimetri yaitu pada laman https://podaac-

tools.jpl.nasa.gov/drive/files/allData. Data tersebut terdiri dari :  

 

Tabel 3. 3 Data satelit altimetri 

Satelit Cycle Periode 

Jason-1 C001 s.d C259 24/01/2002 - 25/01/2009 

Jason-2 C000 s.d C302 11/07/2008 - 21/9/2016 

Jason-3 C000 s.d C143 12/02/2016 – 26/12/2019 

 

https://podaac-tools.jpl.nasa.gov/drive/files/allData
https://podaac-tools.jpl.nasa.gov/drive/files/allData
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Gambar 3. 3 Data sateli altimetri 

 

3. Data Tide gauge (TG) 

Data Tide gauge diperoleh dari Stasiun TG Milik Badan Informasi Geospasial 

(BIG) dalam format .txt file. Stasiun TG yang digunakan terdiri dari dua 

stasiun yaitu Stasiun TG Banten dan Stasiun TG Binuangeun. Stasiun TG 

Banten secara administratif terletak dibagian utara Provinsi Banten, dan 

Stasiun TG Binuangeun secara administratif terletak dibagian selatan Provinsi 

Banten, sebagaimana dapat dilihat pada gambar 3.1. 

 

Tabel 3. 4 Data tide gauge 

Nama Stasiun Sistem Record Periode 

Stasiun Banten Per Jam 2011-2019 

Stasiun Binuageun Per Jam 2012-2019 
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Gambar 3. 4 Data tide gauge 

3.4 Diagram Alir 

Setelah data diperoleh sesuai pada subbab 3.3 selanjutnya dilakukan pengolahan 

data. Pengolahan data ini dideskripsikan dalam diagram alir sebagai berikut.  
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Gambar 3. 5 Metodologi penelitian 
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3.4.1 Pengumpulan Data 

Tahap Pengumpulan data ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang 

akan digunakan pada penelitian ini, guna menunjang keberhasilan dari pada 

tujuan penelitian. Data yang digunakan merupakan data Pass satelit 

Altimetri, Data GDR Altimetri Jason-1, Jason-2, dan Jason-3, dan data Tide 

gauge BIG Stasium Banten, dan Stasiun Binuangeun. 

 

3.4.2 Data GDR Altimetri  

Untuk memperoleh data Altimetri Dengan format biner GDR (Geophysical 

Data Record) peneliti mengunduh disalah satu server penyedia data satelit 

Altimetri yaitu pada laman 

https://podaactools.jpl.nasa.gov/drive/files/allData. Di dalam server 

tersebut disediakan data per pass dan cycle untuk satelit J1, J2, dan J3. 

 

3.4.3 Data Tide gauge 

Data tide gauge yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang 

diperoleh dari Badan Informasi Geospasial (BIG) yang kemudian dilakukan 

filtering data berdasarkan waktu satelit Altimetri dengan tujuan agar nilai 

ketinggian air yang dihitung oleh tide gauge dan satelit Altimetri diambil 

dalam waktu yang bersamaan. Pengolahan in dilakukan pada software 

Microsoft excel. 

 

Stasiun Tide gauge yang diambil diantaranya Stasiun Banten yang secara 

administrasi berada diutara Provinsi Banten Periode 2011-2019, dan Stasiun 

Binangeun Periode 2012-2019 yang secara administrasi berada diselatan 

Provinsi Banten dengan system record per jam.  

 

3.4.4 Pengolahan 

Pada tahap pengolahan ini akan menghasilkan data SSH, SLA, dan TWLE 

yang sudah terkoreksi geofisik dan sesuai dengan lokasi penelitian. Secara 

garis besar pengolahan pada data GDR satelit Altimetri terdiri dari : 

 

 

https://podaactools.jpl.nasa.gov/drive/files/allData
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a. Ekstraksi Data Terkoreksi Geofisik 

Data yang telah diunduh kemudian diektraksi dan dikonversi 

menggunakan Matlab. Data masih dalam bentuk data dengan format 

network common (.nc) yang berisi varibel-variabel data geofisik sehingga 

perlu dilakukan ekstraksi data dan melakukan perhitungan SSH, SLA, dan 

TWLE sesuai koreksi-koreksi geofisik yang tertera pada Handbook 

masing-masing satelit. 

 

Untuk proses pengambilan data dengan mengekstraksi setiap variabel-

variabel yang dibutuhkan didalam perhitungan yaitu dengan melakukan 

perintah ncread pada matlab. Dengan contoh sebagai berikut. 

 
rad_surf{p}=ncread(data(p,:),'rad_surf_type'); 
lat{p}=ncread(data(p,:),'lat'); 
lon{p}=ncread(data(p,:),'lon'); 
 

Setelah ektraksi data, maka dilakukan perhitungan SSH, SLA, dan TWLE. 

Pada pengolahan SSH, SLA, dan TWLE dilakukan proses perhitungan 

pada Software Matlab, untuk SSH tertera pada rumus 2.2 , SLA tertera 

pada rumus 2.4 , dan TWLE tertera pada rumus 2.8. 

 

b. Seleksi Data 

Melakukan proses input terhadap variabel rad_surf_type. Variabel 

rad_surf_type merupakan varibel data GDR yang mampu 

mendeteksi jenis permukaan bumi ke dalam tiga jenis yaitu jenis 

permukaan yang dianggap laut lepas (open_ocean), jenis permukaan yang 

dianggap pesisir (near_coast), dan jenis permukaan yang dianggap 

daratan (land) [14]. Penelitian ini menggunakan jenis permukaan yang 

dianggap pesisir (near_coast) karena sesuai dengan lingkup wilayah 

penelitian yang digunakan. 

 

Untuk melakukan pengambilan variabel tersebut, dilakukan sebagai 

berikut. 
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rad_surf_1{p}=find(rad_surf{p}==1); 

 

setelah dilakuan pengambilan data, maka seluruh variabel yang 

dibutuhkan didalam perhitungan dan output data diseleksi dengan variabel 

rad_surf_type. Dimaksudkan agar data-data yang didapat 

merupakan data-data yang berada dipesisir (near_coast) karena sesuai 

dengan lingkup wilayah penelitian yang digunakan. Dengan contoh 

sebagai berikut. 

 

lat_rad_surf_1{p}=lat{p}(rad_surf_1{p}); 

lon_rad_surf_1{p}=lon{p}(rad_surf_1{p}); 
 

c. Filter Data Sesuai Area Penelitian 

Data yang telah di unduh merupakan data setiap cycle, sehingga perlu 

dilakukan pengambilan data yang akan dibutuhkan saja yaitu berdasarkan 

area penelitian. Sehingga data setiap cycle tadi dilakukan filtering sesuai 

area penelitian. 

 

Filtering yang dilakukan dengan melakukan filter data pada latitude 

sesuai dengan lokasi penelitian, baik dibagian selatan atau dibagian utara 

Provinsi Banten. Dilakukan penginputan pada matlab sebagai berikut. 

 

lat_filter{p}=find(lat_rad_surf_1{p}>-

7.03333333&lat_rad_surf_1{p}<-6.8166666); 

 

dimana dimaksudkan data-data yang telah di seleksi diatas, dilakukan 

filter data sesuai dengan koordinat geografis pada masing-masing lokasi 

penelitian. -7.03333333 merupakan batas bawah, dan -6.81666666 

merupakan batas atas pada lokasi selatan. 

 
Setelah dilakukan filter data latitude sesuai dengan lokasi penelitian pada 

varibel lat_filter, maka untuk seluruh variabel yang digunakan dilakukan 

filtering lat_filter dengan contoh sebagai berikut. 

 

latt{p}=lat_rad_surf_1{p}(lat_filter{p}); 
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lonn{p}=lon_rad_surf_1{p}(lat_filter{p}); 

 

dimaksudkan variabel-variabel yang dibutuhkan pada penelitian ini telah 

diseleksi data dimana hanya data-data dipesisir saja yang akan diambil, 

dan telah difilter berdasarkan  lokasi penelitian yang digunakan. Sehingga 

berdasarkan lokasi dan posisi data telah sesuai dengan yang dibutuhkan. 

 

Script Matlab pada pengolahan penelitian ini, terlampir pada Lampiran 3. 

 

3.4.5 Data Outlier 

Data yang telah didapat pada pengolahan diatas dilakukan Koreksi Outlier 

dengan tujuan menghilangkan data yang dirasa tidak normal atau data yang 

bernilai ekstrim. Dengan tujuan data yang akan di uji statistik telah bersih 

dari data-data yang tidak normal atau tidak berada pada umumnya. 

Pengolahan ini dilakukan pada perangakat lunak Microsoft excel. 

 

Pengolahan pada koreksi outlier ini, peneliti melakukan secara manual yaitu 

dengan visualisasi insert grafik, sehingga dapat dilihat data-data yang dirasa 

tidak normal, dan dicari nilai maksimum dan minimum pada rantang data 

yang akan dikoreksi outlier. Proses pemilihan data yang termasuk kedalam 

data outlier ini juga dilakukan dengan menganalisis grafik pada sekitar data 

yang dianggap outlier.  Maksudnya adalah proses pemilihan data outlier ini 

juga didasarkan pada nilai-nilai disekelilingnya, jika pada sekelilingnya pun 

memiliki nilai-nilai esktrim secara umum maka data tersebut tidak termasuk 

kedalam data outlier, namun jika pada sekelilingnya tidak memiliki nilai-

nilai ekstrim secara umum maka data tersebut masuk kedalam data outlier. 

 

Data yang termasuk kedalam data outlier selain data yang bernilai tidak 

normal, data yang tidak terdefinisi atau not a number ‘NaN’ termasuk juga 

kedalam data oulier. Data yang bernilai ‘NaN’ ini merupakan data yang 

dimana variabel koreksi yang tersedia hasil pengukuran satelit telah 

terkontaminasi daratan sehingga menghasilkan nilai tidak terdefinisi atau 
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not a number ‘NaN’ [25]. Sehingga diberi perlakuan sama halnya dengan 

data-data yang bernilai outlier, yaitu dengan dihilangkan. 

 

3.4.6 Menghitung nilai Koefisien Korelasi Tide gauge dengan TWLE (Total 

Water Level Envelope) 

Stasiun TG pada saat melakukan pengukuran tinggi muka air laut memiliki 

bidang referensi mean sea level (MSL) sehingga SSH harus direduksi agar 

memiliki referensi yang sama. Pada teknik akuisisi data satelit altimetri, 

mean sea surface (MSS) merupakan pendefinisian awal terhadap MSL, 

sehingga SSH harus direduksi tehadap MSS dan bias geofisik yang 

merupakan definisi dari SLA [26]. Selain itu dilakukan validasi terhadap 

TWLE yang merupakan turunan dari perhitungan SLA namun tanpa koreksi 

bias geofisik. Setelah nilai SSH dikonversi menjadi SLA dan TWLE, 

selanjutnya dilakukan proses uji korelasi terhadap hasil pengukuran pasang 

surut yang digunakan. Penggunaan data pasang surut menyesuaikan dengan 

rentang waktu pengukuran satelit altimetri terhadap data yang digunakan.  

 

Setelah dilakukan filtering data tide gauge yang sesuai terhadap waktu 

satelit Altimetri, TWLE yang sudah dihitung tadi dan terkoreksi akan dicari 

korelasi koefisiennya dengan data tide gauge untuk melihat kuat atau tidak 

hubungan antara keduanya. Sebelum menghitung korelasi koefisien data 

TWLE difilter terlebih dahulu, dimana dari seluruh titik-titik pengamatan 

dipilih satu titik yang sangat berdekatan dengan lokasi stasiun pasut. Hal ini 

dimaksudkan agar mendapatkan nilai korelasi yang paling kuat. Proses 

pengolahan ini dilakakukan pada Microsoft excel. Nilai koefisien korelasi 

yang akan didapat mengacu pada tabel 2.4 dengan indeks yang akan 

menunjukan sebarapa besar korelasi pada kedua varibel tersebut. 

 

3.4.7 Proses mencari nilai SLR 

Ditahap ini semua nilai SLA pada pass 229 (ascending pass) 

dikelompokkan berdasarkan titik pada saat satelit merekam. Data yang 

sudah dikelompokkan kemudian dihitung dengan regresi linier tujuannya 

agar mendapat nilai kenaikan muka laut pertahun. Nilai SLR dilakukan 
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perhitungan dengan menggunakan metode regresi linier sesuai rumus yang 

tertera pada BAB II, point 2.5. 

 

Sesuai pada rumus tersebut, pada proses mencari nilai SLR yang perlu 

diperhatikan mencari nilai interval atau selesih ketika satelit melakukan 

record data secara keseluruhan sesuai jumlah data yang digunakan. 

Sehingga perlu dicari rata-rata interval data secara keseluruhan. Hasil rata-

rata interval  ini digunakan untuk perhitungan SLR per tahun, dimana nilai 

Slope (kemiringan) dikalikan dengan jumah hari dalam setahun dan dibagi 

dengan nilai interval dalam record data. Sehingga pada rumus 2.12 menjadi 

rumus 3.1 dengan membagi jumlah hari dalam satu tahun dengan  rata-rata 

interval record data satelit altimetri secara keseluruhan. 

 

SLR = b * (365 hari) / i   (3.1) 

  
Keterangan 

SLR   : Sea level rise 

b   : Slope 

i   : Interval data 

 

Nilai SLR yang dihasilkan, dilakukan pembobotan dengan mengacu pada 

jarak titik pengamatan terhadap daratan dan juga terhadap nilai standar 

deviasi yang dihasilkan pada setiap titik pengamatan. Dimana diberikan 

nilai bobot yang berbanding terbalik dengan jarak dan berbanding lurus 

dengan nilai standar deviasi. Hal ini dimaksudkan dimana lokasi yang 

paling dekat dengan daratan akan memiliki pengaruh daratan yang lebih 

besar, sebagaimana yang telah kita ketahui satelit altimetri kurang bagus 

digunakan pada lokasi perairan yang dangkal karena adanya efek daratan 

tersebut.  

 

Dalam penentuan bobot atas dasar jarak ini, didasarkan pada konseptual 

Inverse Distance Weighting, dimana setiap titik sampel akan mempunyai 

pengaruh yang besifar lokal yang berkurang terhadap jarak. Dengan konsep 

ini, maka lokasi titik pengamatan yang memiliki jarak terdekat terhadap 
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daratan akan lebih dipengaruhi oleh daratan, sehingga diberikan bobot yang 

lebih kecil, dan juga didasarkan pada nilai standar deviasi yang 

menggambarkan besar nilai toleransi sehingga dilakukan pemberian bobot 

yang berbanding terbalik. Jarak pada titik pengamatan bisa dilihat pada 

Tabel 3.1 untuk lokasi selatan dan Tabel 3.2 untuk lokasi utara. Lokasi titik 

pengamatan memiliki toleransi spasial sebesar 1 km atau 0.01° sehingga 

diberikan bobot dengan selisih yang sama untuk setiap titik pengamatannya 

yaitu sebesar 0.1. untuk nilai bobot yang diberikan bisa dilihat pada Tabel 

4.3 untuk lokasi selatan dan Tabel 4.5 untuk lokasi utara. 

 

Sehingga untuk perhitungan nilai SLR rata-rata dengan melakukan 

pembobotan pada  nilai SLR untuk setiap titik pengamatannya, dilakukan 

perhitungan sesuai pada rumus dibawah ini. 

SLR rata-rata  =
 (SLR Titik Pengamatan × Bobot)

Total Bobot
 (3.2) 

Juga pada hasil SLR ini terdapat nilai toleransi yang diambil dari besar nilai 

standar deviasi untuk setiap titik pengamatannya. Dengan melakukan 

perhitungan menggunakan standar deviasi setiap titik pengamatan. Rumus 

perhitungan standar devisi pada dilihat pada rumus dibawah ini. 

 

 

Keterangan : 

s  : Standar deviasi 

xi : Data ke-i (i=1,2,3... n) 

͞x : Rata-rata data  

n : Jumlah Sampel Data 

 

Standar deviasi yang digunakan merupakan standar deviasi sampel, yang 

dimana data-data yang digunakan merupakan sampel dari permukaan laut 

(3.3) 
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dari rentang data waktu yang digunakan pada data satelit altimetri, yaitu 

pada tahun 2002-2019 atau data selama 17 tahun. 

 

3.4.8 Analisis 

Pada tahap proses mecari nilai SLR telah diketahui nilai regresi liniernya 

dan nilai SLR setiap titik-titik pengamatan per tahun. Sehingga pada proses 

ini dilakukan anailisis rata-rata terhadap nilai SLR pada setiap lokasi, dan 

akan didapatkan kenaikan muka laut pada perairan Provinsi Banten. Dengan 

menyajikan hasil pengolahan data yang diperoleh baik dalam berupa tabel, 

gambar, atau grafik. 

 

Selain itu, juga peneliti menganalisis  nilai hasil uji koefisien korelasi dari 

hubungan Tide gauge terhadap nilai TWLE.  

 

3.4.9 Kesimpulan 

Tahap proses  merupakan penutup dan berisi kesimpulan dari seluruh penelitian 

dan saran untuk penelitian selanjutnya. 


