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BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Pengolahan data penelitian dilakukan pada bulan Oktober hingga Juli 2021 yang 

berlokasi di kampus Institut Teknologi Sumatera. Lokasi target penelitian Sumatera 

Barat. Tabel 3.1 merupakan timeline schedule dari penelitian tugas akhir. 

 

Tabel 3.1 Timeline schedule pengolahan data. 
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1 Studi literatur           

2 Pengumpulan data           

3 Pengolahan data           

4 Penulisan draft           

5 Seminar proposal           

6 Ujian Komprehensif           

7 Review draft           

8 Sidang Akhir           

 

 

3.2 Prosedur Penelitian 

3.2.1 Pengumpulan Data 

Pada penelitian kali ini yang berlokasi di wilayah Sumatera Barat digunakan 

data gempa tahun 1900 hingga 2020 dengan magnitude 1 ≥ 10 Mw radius 500 

km. Data gempa berasal dari katalog United States Geological Survey (USGS) 

dengan koordinat -3º29’45’’ - 5º5’31’’ North dan 95º13’48’’ - 103º16’4’’ East, 

radius 500 km, serta radius kedalaman hingga 300 km. Berikut dilakukan plot 

data katalog gempa bumi wilayah Sumatera Barat menggunakan software 

GMT. 
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Gambar 3.1 Plot kejadian gempa bumi di wilayah Sumatera Barat tahun 1900-2020 

Bulatan merah menunjukkan gempa, garis hitam menunjukkan patahan. 

 

3.2.2 Penyeragaman Skala Magnitudo 

Pada penelitian ini data diperoleh dari situs USGS berbentuk katalog gempa 

dengan skala magnitude berbeda, seperti skala magnitude body (mb), 

magnitude lokal (mL), magnitude momen (Mw), dan magnitude surface (ms). 

Skala magnitudo tersebut selanjutnya dikonversi menjadi skala magnitude 

moment (Mw). Dalam pengkonversian skala magnitude berdasarkan korelasi 

pada beberapa wilayah Indonesia yaitu pada tabel 3.2 berikut. 

 

Tabel 3.2 Korelasi konversi beberapa skala magnitudo wilayah Indonesia 

 (Irsyam, et al., 2010). 

Persamaan Konversi Jumlah Data 

(Events) 

Range Data Korelasi 

(R²) 

Mw = 0.143Ms² - 1.051Ms + 7.285 3.173 4.5 ≤ Ms ≤ 8.6 93.9% 

Mw = 0.114mb² - 0.556Mb + 5.560 978 4.9 ≤ mb ≤ 8.2 72.0 % 

Mw = 0.787ME + 1.537 154 5.2 ≤ ME ≤ 7.3 71.2 % 

Mb = 0.125ML² - 0.389x + 3.513 722 3.0 ≤ ML ≤ 6.2 56.1 % 

ML = 0.717MD + 1.003 384 3.0 ≤ MD ≤ 5.8 29.1 % 
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3.2.3 Declustering 

Setelah melakukan penyeragaman skala magnitudo, proses selanjutnya yaitu 

declustering. Declustering merupakan prosedur pemisahan antara gempa 

utama (mainshock) dari gempa awalan (foreshock) dan gempa susulan 

(aftershock) dengan berdasarkan kriteria rentang waktu dan jarak. Analisis 

bahaya kegempaan menggunakan metode PSHA dilakukan berdasarkan 

kejadian gempa utama atau independen. Pada kejadian gempa susulan seperti 

foreshock dan aftershock atau kejadian gempa dependen diidentifikasi sebelum 

melakukan analisis. Penelitian ini, melakukan declustering menggunakan 

metode oleh Gardner dan Knopoff (1974) agar menghilangkan gempa 

foreschock dan aftershock dari katalog gempa dilakukan sebanyak empat kali 

agar diperoleh katalog yang bersih dari gempa foreshock dan aftershock. 

 

Setelah dilakukan declustering, selanjutnya melakukan sortir gempa 

background menggunakan software Z-map 6.0. Sumber gempa background 

adalah suatu sumber gempa yang belum dapat diidentifikasi dengan jelas 

terkait penyebabnya. Data yang dihilangkan merupakan data gempa dari 

sumber gempa subduksi dan fault. Untuk hasil yang diperoleh, selanjutnya 

akan diklasifikasikan berdasarkan kedalaman gempa yaitu shallow dan deep 

background.  

 

3.2.4 Pemodelan dan Karakterisasi Sumber Gempa  

Dalam melakukan pemodelan sumber gempa yang digunakan sebagai data 

utama meliputi katalog kejadian gempa, peta patahan aktif, focal mechanism, 

dan seismogenic zones. Zona sumber gempa merupakan suatu wilayah  dengan 

kondisi derajat gempa yang sama, serta memiliki kemungkinan terjadinya 

gempa di setiap titik dalam zona di masa mendatang yang sama.  

 

Asumsi pada penelitian ini menggunakan radius 500 km dari pusat koordinat 

Sumatera Barat bahwa seluruh kejadian gempa yang terjadi di luar dari radius 

yang telah ditentukan tersebut tidak memiliki dampak yang berarti. Pada 
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penelitian menggunakan sumber gempa yang terbagi atas tiga model sumber 

gempa yaitu : 

1. Zona sumber gempa subduksi (megathrust) 

Pada penelitian menggunakan sebanyak empat sumber gempa subduksi 

diantaranya Megathrust Nias-Simeleu, Megathrust Batu, Megathrust 

Mentawai-Pagai dan Megathrust Mentawai-Siberut. Sumber gempa 

subduksi bisa dilihat pada gambar 

 

Gambar 3.2 Sumber gempa subduksi Sumatera Barat (Irsyam, et al., 2010) 

Segmen biru pada kotak hijau merupakan sumber gempa subduksi yang dipakai pada penelitian. 

 

2. Zona sumber gempa patahan (fault) 

Dalam penelitian ini menggunakan sumber gempa patahan yaitu segmen 

sesar  Toru, Barumun, Angkola, Sumpur, Sianok, Sumani, Suliti, Siulak, 

Dikit, Ketauan. 
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Gambar 3.3 Sumber gempa patahan Sumatera Barat (Irsyam, et al., 2010) 

Garis orange pada kotak biru merupakan sumber gempa patahan yang dipakai pada penelitian. 

 

3. Zona sumber gempa background 

Sumber gempa background bersumber dari katalog USGS periode tahun 

1900-2020 radius 500 km, serta kedalaman 300 km. Karakteristik gempa 

pada suatu lokasi tergambar dari parameter yang dipakai pada analisis 

seismik hazard. Adapun parameter yang diinput meliputi nilai a dan b, slip 

rate, dan magnitudo maksimum. Untuk memperhitungkan nilai a dan b 

dengan distribusi magnitudo Guttenberg-Ritcher digunakan sejarah 

kejadian gempa dan memakai anlisis metode maximum likelihood. 

Recurrence model atau model keberulangan yang digunakan yaitu model 

eksponensial yang tergambar berdasarkan garis b. Pada penentuan nilai a 

dan b diestimasii memanfaatkan software Zmap 6.0.  

 

Pada penelitian, untuk karakterisasi sumber gempa yang digunakan pada 

analisis bahaya gempa Sumatera Barat berdasarkan Tabel 2.2 dan Tabel 

3.3. 
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Tabel 3.3 Data parameter sumber gempa subduksi wilayah penelitian (Irsyam, et al., 

2010) 
No. Megathrust Mmax a b value Slip rate L (km) Dip 

1 Nias-Simeleu 8.7 4.48 0.88 4 400 USGS 

Slab 1.0 

Model 

2 Batu 7.8 4.59 0.89 4 70 

3 Mentawai-Siberut 8.9 4.25 0.85 4 300 

4 Mentawai-Pagai 8.9 3.02 0.63 4 380 

 

Untuk data parameter yang digunakan pada sumber gempa fault wilayah 

penelitian mengacu pada Tabel 2.2. 

 

3.2.5 Penentuan Fungsi Atenuasi 

Seperti diketahui bahwa pada wilayah Indonesia hingga saat ini belum cukup 

untuk menggunakan fungsi atenuasi, sehingga untuk penggunaan fungsi 

atenuasi sendiri berdasarkan fungsi yang diturunkan pada wilayah lain dengan 

melihat kesamaan dari kondisi geologi dan tektonik di Indonesia. Pada 

penelitian menggunakan fungsi atenuasi berdasarkan mekanisme sumber 

gempa. Adapun sumber gempa meliputi sumber gempa subduksi,  fault, dan 

background. Pada sumber gempa background sendiri terdapat shallow dan 

deep background.  

 

3.2.6 Logic Tree 

Penelitian seismik hazard menggunakan metode probabilistik perlu 

memperhitungkan seluruh ketidakpastian terhadap parameter-parameternya. 

Logic tree biasanya digunakan dalam penentuan pembobotan pada parameter-

parameter yang dipakai dan untuk menentukan tingkat kepercayaan pada 

masing-masing parameter yang menunjukkan presentase kemungkinan akurat 

pada model, untuk jumlah bobot yang digunakan bernilai satu. Gambar 2.6, 

Gambar 2.7, dan Gambar 2.8 adalah logic tree yang digunakan pada 

penelitian. 
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3.2.7 Analisis Seismik Hazard 

Hasil akhir yang diperoleh pada analisis seismik hazard berupa peta PGA di 

batuan dasar dengan berdasarkan analisis data gempa bumi yang telah 

dilakukan dengan periode 0.2 detik dan 1 detik yang menunjukkan nilai Peak 

Ground Acceleration (PGA). Analisis dengan memakai probabilitas total yaitu 

sumber gempa subduksi, background, dan patahan dengan bantuan perangkat 

lunak PSHA dari USGS. Dilakukan pengolahan dari masing-masing sumber 

gempa. Untuk sumber gempa background, file input yang terdiri file dengan 

bentuk .cc berisi kejadian gempa berdasarkan kedalaman, selanjutnya yaitu sub 

program agridMLsm dan untuk analisis seismik hazard menggunakan sub 

program Hazgrid dengan file HazgridXnga2. Selanjutnya pada sumber gempa 

patahan, parameter yang dipakai dibuat pada file program filtrate dan untuk 

analisis seismik hazard menggunakan sub program hazFXNga7c. Untuk 

sumber gempa subduksi sendiri, data input serta analisis seismik hazard 

menggunakan sub program hazsubXNga. Langkah selanjutnya diperoleh hasil 

pada tiap sumber gempa, lalu hasil tersebut digabungkan menggunakan 

program hazallX. Program hazallX ini, dilakukan input pembobotan pada tiap 

sumber gempa, output file analisis seismik hazard dan periode ulang, sehingga 

diperoleh nilai PGA dengan periode 0.2 dan 1 detik di batuan dasar dengan 

resiko 2% dalam 50 tahun masa guna bangunan. 

 

3.3 Diagram Alir Penelitian 

Prosedur penelitian diatas yang telah diuraikan, dapat digambarkan dalam bentuk 

flowchart. 
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Gambar 3.4 Diagram alir penelitian. 
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