
 
 

BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dimulai Pada bulan November 2012 hingga April 2013 dan bertempat 

di Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Bandung, Jawa 

Barat dan di Laboratorium Pengolahan dan Pemodelan Data Geofisika, Jurusan 

Teknik Geofisika, Fakultas Teknik, Universitas Lampung. 

Tabel 3. Jadwal Penelitian 

Kegiatan 
Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4 Bulan 5 Bulan 6 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Studi Literatur 
                        

Pengolahan Data 
                        

Pemodelan dan 
Visualisasi                         

Seminar Usul 
                        

Analisis dan 
interpretasi                         

Seminar Hasil 
                        

Laporan 
                        

 

4.2. Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Laptop (Operation System Windows) 

2. Software Seisan, Swarm2, GAD, Origin 7.0 dan Mathlab 11. 

3. Data seismik Gunung Lokon bulan April dan Mei 2012, data kontur dan 
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ketinggian Gunung Lokon serta data koordinat kelima stasiun seismik. 

4.3. Prosedur Penelitian 

4.3.1. Menentukan waktu tiba gelombang primer (P) dan gelombang 

sekunder (S) 

Data rekaman seismik yang diperoleh berupa data  rekaman aktivitas vulkanik per 

10 menit yang terekam di empat stasiun pemantau gunungapi di Gunung Lokon. 

Sebelum dilakukan picking watu tiba  gelombang P dan S terlebih dahulu 

dilakukan identifikasi gempa vulkanik A dan vulkanik B lalu dikelompokkan 

berdasarkan waktu pra letusan, fase letusan, dan pasca letusan. Data seismik yang 

diperoleh adalah data dengan format seisan maka pembacaan data gelombang 

seismik digital dilakukan dengan menggunakan software Seisan. Software ini 

membaca gempa per 10 menit yang berasal dari kelima stasiun di Gunung Lokon. 

Berikut ini adalah tampilan dari software Seisan: 

 

Gambar 22. Tampilan pembacaan data seismik oleh software Seisan 
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Namun karena untuk menentukan waktu tiba gelombang P dan S dengan software 

ini agak sulit, maka data yang sudah diidentifikasi sebagai gempa vulkanik A dan 

vulkanik B di konversi ke dalam format sac file agar dapat dibaca dengan 

software Swarm2 untuk kemudian dilakukan picking waktu tiba gelombang P dan 

S nya.   

 

Gambar 23. Tampilan pembacaan serta picking waktu tiba gelombang P dan S 

Hasil picking berupa data waktu tiba gelombang P dan S kemudian dicatat dalam 

notepad. 

4.3.2. Menentukan Hiposenter Gempa 

Hiposenter gempa ditentukan dengan menggunakan software GAD (Geiger’s 

method with Adaptive Damping). Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

1. Membuat file stasiun dalam notepad simpan dalam format “.dat” 

2. Membuat file kecepatan (Velocity.dat) 

3. Membuat file waktu tiba gelombang atau hasil picking (Arrival.dat) 

4. Membuat file untuk hasil run GAD (Result.dat) 

Waktu tiba gelombang P 
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5. Tempatkan semua file (stasiun, kecepatan, waktu tiba, dan hasil) dalam 

satu folder bersama dengan software GAD. Kemudian di run. 

6. Hasil run GAD dapat dilihat di result.dat, dari sini diperoleh koordinat x, y 

dan z hiposenter gempa dan rms nya lalu dicatat. 

4.3.3. Plotting  Hiposenter 

Plotting hiposenter dan episenter dilakukan dengan software Origin 7.0 dan 

Mathlab11 (script di lampiran).  Untuk plotting dengan software Origin 7.0 

langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

1. Membuka data kontur, stasiun dan data waktu tiba gelombang P dan S . 

2. Membuat data penampang Barat – Timur dan Utara – Selatan gunung 

Lokon dari data kontur. 

3. Membuat peta kontur gunung Lokon. 

4. Membuat penampang Barat – Timur dan Utara – Selatan. 

5. Plotting episenter pada peta kontur. 

6. Plotting hiposenter pada peta penampang. 

4.3.4. Koefisien Atenuasi 

Seperti yang sudah dijelaskan pada Bab III, koefisien atenuasi gelombang 

diperoleh dari persamaan peluruhan gelombang, yaitu: 

  ���
�����  = A(ε) 

Dimana ε merupakan koefisien gesekan atau koefisien atenuasi yang biasa 

disimbolkan dengan α. Sedangkan persamaan untuk amplitudo sebagai fungsi 

jarak waktu tempuh adalah (pers 22): 

A(x) = ���
��

��

��
��
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Sehingga untuk memperoleh nilai koefisien atenuasi gelombang, maka harus 

ditentukan persamaan eksponensial dari peluruhan gelombang seismik tersebut 

dengan picking nilai amplitudo puncak gelombang tertinggi seismik terhadap 

waktu. 

 

Gambar 24. Tampilan cara menentukan nilai amplitudo gelombang 

Kemudian nilai dari puncak tersebut diplot dalam bentuk scatter dan ditentukan 

persamaan eksponensialnya dengan melakukan curve fitting. 

 

Gambar 25. Tampilan software Origin 7.0 untuk persamaan eksponensial  
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Fitting dilakukan dengan menggunakan persamaan Eksponensial 2 Mode 2 

dengan rumus y = ����� . 

 

Gambar 26. Tampilan kurva persamaan Eksponensial 

Selanjutnya grafik scatter ini kemudian dikembalikan datanya dengan data 

seismik sehingga hasilnya akan seperti gambar berikut. 

 

Gambar 27. Tampilan kurva persamaan Eksponensial 
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Nilai koefisien atenuasinya dapat dilihat langsung pada nilai b di kolom kecil pada 

grafik di atas. Persamaan eksponensial tersebut kemudian disetarakan dengan 

persamaan atenuasi amplitudo gelombang (pers 22) untuk memperoleh hubungan 

antara koefisien atenuasi (b) dengan Q-factor. Selanjutnya dianalisis Q-factor dan 

karakteristik peluruhan sinyal gelombang gempa nya berdasarkan pra letusan, fase 

letusan, dan pasca letusan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4.4. Diagram Alir
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Analisis Hasil 

Selesai 

Identifikasi gempa tipe A dan tipe B 

Rekaman Seismik Gunung Lokon 

Pengelompokkan Gempa Pra letusan, Fase letusan, dan Pasca letusan 

Picking tp dan ts masing-masing stasiun 

Waktu tiba gelombang P (tp) dan S (ts) 

Menentukan Hiposenter 

Plotting Hiposenter dan Episenter 

Menentukan koefisien atenuasi (b) 

Pers. Eksponensial dan Koefisien 
Atenuasi 

Penyetaraan Pers. Atenuasi dan 

Pers. Eksponensial 

Korelasi b (koef. Atenuasi) dengan Q-factor 

Peta Episenter dan Hiposenter gempa 
vulkanik Gunung Lokon 

Mulai 

Data Kontur Gunung Lokon 

Membuat Peta Kontur Membuat Peta Penampang 



 
 

 


