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BAB IV 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

4.1 Populasi Penelitian dan Sumber Data 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh gempa bumi dan aktivitas 

gunung api yang pernah terjadi. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang 

diperoleh dari National Earthquake Informastion Center USGS dan Global 

Volcanism Program Smithonian Institution, National Museum of Natural History 

(NMNH). Sampel yang digunakan adalah kejadian gempa (Magnitude > 0 dan 

kedalaman < 500 km) dalam rentang waktu 1 Januari 1950 hingga 21 Oktober 2015. 

Sedangkan untuk aktivitas gunung api, menggunakan semua catatan sejarah erupsi 

gunung api yang terkonfirmasi. Kemudian untuk analisis tambahan menggunakan 

data dari basis data DIBI (Data dan Informasi Bencana Indonesia) untuk rekaman 

kejadian dan korban bencana di Indonesia serta jumlah kerugian ekonomi diambil 

dari EM-DAT (The International Disaster Database). 

 

4.2 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data 

a. Teknik Pengambilan Data 

Pada penelitian ini data erupsi diambil dari untuk semua aktivitas 

gunung api Indonesia dari NMNH dan data gempa diambil dari katalog 

gempa National Earthquake Information Center. Berikut kriteria 

pengambilan data rekam gempa dari USGS. 

Rentang waktu : 1/Januari/1950 – 21/Oktober/2015 

Kekuatan gempa : 0.0 – 9.0 Magnitude 

Kedalaman gempa : 0 – 500 km 

Daerah geografis 

North : 10.488 South : -11.415 

West : 93.516 East : 141.064 
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b. Tahap Pengolahan Data 

Eksplorasi data dilakukan sesuai dengan langkah-langkah dalam proses 

KDD yaitu: 

Seleksi Data 

Seleksi data dilakukan sebelum tahap penggalian informasi dalam KDD 

dimulai. Data hasil seleksi akan digunakan untuk proses data mining, 

disimpan dalam suatu berkas, terpisah dari basis data operasional. Dari basis 

data USGS, NMNH, EM-DAT, dan DIBI sebagaian data diambil untuk 

digunakan sebagai bahan analisis.  

Pre-processing/Cleaning  

Proses cleaning antara lain membuang duplikasi data, memeriksa data yang 

inkonsisten, termasuk menangani data yang hilang dengan cara 

menghapusnya. 

 

Transformasi 

Pencarian fitur-fitur yang berguna untuk mempresentasikan data 

bergantung kepada tujuan yang ingin dicapai. Seperti transformasi kekuatan 

gempa menjadi satuan berbeda, merubah lokasi geografis gempa bumi 

menjadi jarak pada masing-masing gunung api, dan merubah tanggal 

peristiwa menjadi interval waktu antar kejadian. 

 

Data Mining 

Data mining adalah proses mencari pola atau informasi menarik dalam data 

terpilih dengan menggunakan teknik atau metode tertentu. Teknik, yang 

digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode visualisasi dan metode 

sequence pattern mining SPADE.  
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Interpretasi/Evaluasi 

Hasil yang didapat sebelum dilakukan tahap intepretasi akan dilakukan 

pengujian validasi silang, untuk mengetahui kekuatan rules yang didapat. 

Hasil analisis diperkuat dengan grafik yang didapat.  

 

4.3 Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ditampilkan dalam Tabel 4.1 

tentang  penjelasan dan definisi operasional penelitian: 

Tabel 4.1 Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi Operasional Variabel 

Latitude, 

Longitude 

Latitude adalah garis yang melintang di antara kutub utara dan 

kutub selatan, yang menghubungkan antara sisi timur dan barat 

bagian bumi. ukuran dalam mengukur sisi utara-selatan koordinat 

suatu titik di belahan bumi. Sedangkan Longitude garis membujur 

yang menghubungkan antara sisi utara dan sisi selatan bumi 

(kutub). Garis bujur ini digunakan untuk mengukur sisi barat-timur 

koordinat suatu titik di belahan bumi. Kedua ukuran ini digunakan 

sebagai letak kebumian untuk menunjukan dimana gempa terjadi. 

Magnitude Merupakan ukuran kekuatan gempa bumi tektonik dalam 

skala Ml, Mb, Ms  

Date (ET) Merupakan waktu yang menunjukan kapan gempa bumi 

terjadi dalam DD-MM-YYYY 

VEI Merupakan ukuran relatif kekuatan letusan gunung api 

Date (VE) Merupakan waktu yang menunjukan kapan gunung api erupsi 

terjadi dalam DD-MM-YYYY 

Dampak Merupakan kerugian yang diakibatkan oleh bencana gunung 

api dan gempa bumi termasuk didalamnya korban meninggal, 

korban mengungsi, korban hilang, korban luka, dan kerugian 

materiil (dalam dollar amerika) 
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4.4 Tahapan Penelitian 

Tahapan yang dilakukan pada penelitian ini digambarkan melalui Gambar 

4.1 berikut ini: 

 

Gambar 4.1 Flowchart Penelitian 
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