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BAB III 

METODOLOGI 

 

3.1  Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kampus Institut Teknologi Sumatera (ITERA)  dari bulan 

Oktober 2020 sampai Mei 2021. Adapun tahapan penelitian Tugas Akhir ini 

terdapat pada Tabel 3.1 

Tabel 3.1 Timeline penelitian 

No Kegiatan 
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er
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1 Studi Literatur √ √ √ √ √ √ √ √  
2 Pengumpulan Data √ √ √       

3 Pengolahan Data    √ √ √    

4 Interpretasi     √ √    

5 Seminar Proposal      √    

6 Ujian Komprehensif       √   
7 Review Draft        √  
8 Sidang Akhir               √   

 

3.2 Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah katalog gempa IRIS, ISC dan 

USGS yang memuat informasi berupa magnitudo, waktu, dan lokasi kejadian 

gempa. Data diperoleh melalui website masing-masing katalog dan menggunakan 

parameter yang sama ketika proses mengunduh data. Data gempa yang digunakan 

merupakan data gempa wilayah Sumatera Barat dengan koordinat 2,72° LS – 1 LU° 

dan 97,98° BT – 102,02° BT. Rentang magnitudo yang digunakan 2-10 SR dan 

kedalaman gempa maksimum 80 km pada periode 1970-2020. Jumlah data gempa 

yang digunakan pada penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 3.2 
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Tabel 3.2 Jumlah gempa setiap katalog 

Katalog Jumlah Gempa 

IRIS 4221 

ISC 2723 

USGS 1664 

 

Data gempa dikumpulkan dari masing-masing web katalog menggunakan 

parameter yang sama dan hasil pengumpulan data didapatkan bahwa katalog IRIS 

memiliki jumlah kejadian gempa yang lebih banyak dibandingkan katalog ISC dan 

USGS. Data gempa yang telah disimpan kemudian diplot ke dalam peta seismisitas 

masing-masing katalog yang dapat dilihat pada Gambar 3.1 sampai Gambar 3.3 

 

Gambar 3.1 Peta seismisitas katalog IRIS (katalog IRIS, plugin QGIS) 
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Gambar 3.2 Peta seismisitas katalog ISC (katalog ISC, plugin QGIS) 

 

Gambar 3.3 Peta seismisitas katalog USGS (katalog USGS, plugin QGIS) 

 

3.3 Prosedur Penelitian 

Dalam menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini maka prosedur penelitian 

dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu: 



 

18 
 

3.3.1 Konversi Magnitudo 

Magnitudo adalah perkiraan ukuran besar atau lepasan energi suatu gempa bumi. 

Terdapat beberapa sistem pengukuran magnitudo yang pada umumnya diukur pada 

data seismogram. Data gempa yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari 

katalog IRIS, ISC dan USGS yang memiliki tipe magnitudo berbeda-beda. Untuk 

dapat menentukan ukuran gempa bumi secara tepat, saat ini berbagai skala 

dikonversi menjadi magnitudo momen (Mw) yang lebih akurat untuk mengukur 

gempa bumi besar, karena mengandalkan parameter fisik seperti luas bidang 

patahan yang bergerak, panjang pergeseran patahan, dan jumlah energi yang 

dilepaskan (Husein, 2016). 

 

Dalam penyeragaman magnitudo, dilakukan konversi magnitudo menggunakan 

rumus pada Buku Pusat Gempa Nasional 2017. Untuk konversi magnitudo dari ML 

(magnitudo lokal)  ke  Mw tidak dilakukan sebab hasil plot menunjukkan hasil yang 

sebanding antara keduanya dan magnitudo lokal dapat merepresentasikan 

magnitudo momen. Kestabilan dan kualitas ML juga telah dilakukan evaluasi 

sehingga tidak perlu dilakukan konversi ML ke Mw. Sedangkan untuk konversi MD 

(duration magnitude) dilakukan ke ML merujuk pada Buku Ringkasan Hasil Studi 

Tim Revisi Peta Gempa Indonesia 2010. Rumus konversi magnitudo ditampilkan 

pada Tabel 3.2 

Tabel 3.3 Persamaan konversi magnitudo 

No Persamaan Konversi Magnitudo Momen 

1 Mw = 1,0107 (Mb) + 0,0801 

2 Mw = 0,6016 (Ms) + 2,476 

3 ML = 0,717 (MD) + 1,003 

 

3.3.2 Declustering Gempa 

Declustering bertujuan untuk memisahkan gempa utama (mainshock) dan gempa 

susulan (aftershock) serta gempa pendahuluan (foreshock). Dikutip dari web USGS 

foreshocks merupakan gempa yang mendahului gempa bumi yang lebih besar pada 
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lokasi kejadian yang sama. Suatu gempa tidak dapat diidentifikasi sebagai 

foreshock sampai gempa bumi yang lebih besar terjadi pada wilayah yang sama.  

Sedangkan aftershock adalah gempa bumi kecil yang terjadi di area yang sama 

selama beberapa hari hingga tahun setelah kejadian gempa yang lebih besar atau 

“mainshock”. Terdapat dua metode pada ZMAP yang dapat digunakan dalam 

proses declustering yaitu metode Gardner dan Knopoff (1974) dan metode 

Reasenberg (1985). Pada penelitian ini menggunakan metode Gardner dan Knopoff 

(1974). Metode ini merupakan metode yang paling tepat untuk declustering di 

Indonesia karena hasilnya cukup baik dan sesuai dengan berbagai analisis yang 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya (PUSGEN, 2010). 

 

Metode Gardner dan Knopoff (1974) memperkenalkan prosedur untuk 

mengidentifikasi gempa susulan pada katalog gempa menggunakan jarak antar 

kejadian dalam ruang dan waktu. Metode ini dikenal dengan windowing dan 

merupakan salah satu bentuk paling sederhana dari identifikasi gempa susulan. 

Gardner dan Knopoff  mengabaikan gempa susulan sekunder dan lebih tinggi 

(aftershock of aftershock): jika gempa C jatuh di jendela pemicu (triggering 

windows) dari dua mainshock potensial A dan B, maka hanya guncangan terbesar 

A atau B yang disimpan sebagai mainshock sebenarnya dari C, terlepas dari 

kemungkinan bahwa C mungkin lebih dekat secara signifikan dalam ruang dan 

waktu ke guncangan lainnya (Stiphout dkk., 2010). 

 

3.3.3 Estimasi Mc 

Estimasi Mc dilakukan untuk mengetahui katalog mana yang memiliki nilai Mc 

terkecil karena katalog terbaik mampu merekam gempa dengan magnitudo kecil 

sekalipun. Tahapan ini juga dilakukan menggunakan software ZMAP dengan 

metode Best Combination (Mc95, Mc90, Maximum Curvature) karena memiliki 

hasil fitting kurva FMD paling baik dan tepat dibandingkan metode lainnya. 

 

Metode best combination merupakan metode gabungan dari maximum curvature 

dan goodness of fit (90%, 95%). Prinsip metode maximum curvature dan goodness 

of fit (90%, 95%) diusulkan pada penelitian Wiemer dan Wiss (2000). Maximum 
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curvature memperkirakan Mc dengan menentukan titik kelengkungan maksimum 

sebagai magnitude of completeness (Mc) dengan menghitung nilai maksimum dari 

turunan pertama pada kurva distribusi frekuensi dan magnitudo. Sedangkan metode 

goodness of fit (90%, 95%) membandingkan distribusi frekuensi dan magnitudo 

observasi dengan sintetis pada basis per bin. Goodness of fit dihitung sebagai 

perbedaan mutlak dari jumlah kejadian gempa pada bin magnitudo di antara 

distribusi Gutenberg-Richter observasi dan sintetis. Distribusi sintetis dihitung 

menggunakan estimasi a-value dan b-value dari dataset observasi (Woessner dan 

Wiemer, 2005). Residual/sisa dari binning akan menentukan kualitas dari fitting 

(Sullivan, 2011). 

 

3.3.4 Estimasi a-value dan b-value 

Pada tahapan ini dilakukan estimasi a-value dan b-value dengan menggunakan 

dasar metode maximum likelihood. Kurva b-value dihasilkan dari sebaran 

magnitudo terhadap frekuensi dimana b-value ditunjukkan dari kemiringan kurva.  

Estimasi a-value dan b-value juga dilakukan melalui pemetaan secara spasial yang 

didapatkan dengan melakukan interpolasi dari seluruh nilai a-value dan b-value 

yang sudah didapatkan dari perhitungan. Interpolasi dilakukan menggunakan 

software Surfer menggunakan metode kriging. Metode kriging merupakan metode 

estimasi dimana kombinasi linear dari weight digunakan untuk memperkirakan nilai 

diantara sampel data (Pramono, 2008). Menurut Pramono, metode kriging banyak 

menggunakan sistem komputer dalam penghitungannya, dan kecepatan 

penghitungannya bergantung pada jumlah sampel data yang digunakan serta 

cakupan area yang dihitung. 

 

3.4 Diagram Alir Penelitian 
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Gambar 3.4 Diagram alir penelitian 


