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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Alur Penelitian 

        Data penelitian geomagnet diambil dari Balai Pengamatan Antariksa 

Atmosfer (BPAA) Sumedang Bulan Maret-Desember Tahun 2015. Pengolahan 

data dilakukan dengan dua metode yaitu, Metode Perhitungan Rata-Rata Lima 

Hari Tenang dan Metode Perhitungan Variabilitas Komponen H Medan 

Geomagnet.  

    Pada Metode Perhitungan Rata-Rata Lima Hari tenang dilakukan 

pengolahan lima hari paling tenang Sq (H) dalam satu bulan. Langkah pertama 

dilakukan perata-rata jam-an dari data mentahan dalam detik yang sebanyak 

84600 data/ hari. Kemudian dilakukan pencarian lima hari paling tenang dalam 

setiap bulanya berdasarkan data hari tenang yang sudah terdata di Word Data 

Center (WDC)/ International Quiet Days (IQD). Kemudian dilakukan 

pengolahan dari masing – masing kelima hari tenang tersebut dan melakukan 

perhitungan rata – rata dari lima hari tenang yang sudah tercatat di WDC/ IQD. 

Sehingga setelah dirata-ratakan akan diperoleh nilai 1 hari nilai medan 

geomagnet dengan waktu 24 jam hasil rata – rata dari 5 hari paling tenangnya. 

Kemudian untuk mengetahui keadaan hari tenang berdasarkan tahapan di atas, 

adalah dengan memplot data medan geomagnet rata-rata yang merupakan Sq 

(H) dalam nano Tesla (nT) selama 24 jam, Sehingga dari plot grafik tersebut 

dapat diketahui pola hari tenangnya. Sedangkan metode untuk menghitung hari 

terganggu Sd (H) adalah dengan melakukan pengurangan nilai masing-masing 

lima hari tenangnya terhadap nilai rata-rata lima hari tenang yang baru 

diperoleh yang berupa Sq (H).  

   Sementara metode Variabilitas Komponen H medan Geomagnet (Honore M. 

E. dkk, 2014), dalam menentukan variasi harian tenang matahari Sq (H) dan Sd 

(H) berdasarkan suatu perhitungan matematis yang sistematis. Dimulai dengan 

penentuan gangguan murni yang berasal dari buminya/ baseline (Ho). 

Tahapanya akan dilakukan pengolahan dari masing-masing hari selama satu 

bulan selama setahun berdasarkan data dari Bulan Maret – Desember 2015 
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kemudian akan diproses dengan persamaan matematis non siklik. Sehingga 

akan diperoleh Sq (H) dan perhitungan Sd (H)  melalui proses yang sama 

dengan metode Perhitungan Rata-Rata Lima Hari Tenang. 

Data hasil pengolahan elemen Sq (H) dan Sd (H) pada komponen H 

medan geomagnet Sumedang Bulan Maret - Desember Tahun 2015 

merupakan data pokok yang akan berperan dalam melakukan sebuah 

interpretasi keadaan fenomena antariksa dan elektrodinamika ionosfer di 

daerah Sumedang dan sekitar 300 km – 500 km di sekitarnya berdasarkan 

fluktuasi grafik Sq (H) dan Sd (H). Tahapan Penelitian yang dilakukan secara 

umum dapat digambarkan pada Gambar 3.1 yang menunjukkan alur tahapan 

penelitian dari mulai pelaksanaan pengamatan sampai dengan selesai. 
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Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian 
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3.2 Pengukuran Sq (H) dan Sd (H) BPAA Sumedang 

Data medan geomagnet hasil pengukuran di Stasiun Pengamatan 

Dirgantara yang dilakukan di Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Sumedang 

(06º 53’ LS 107º 53’ BT) pada Tahun 2015. Pengukuran dilakukan sepanjang 

tahun 2015, dan data murni sebelum dilakukan pengolahan rata-rata jam’an 

dengan software MatLab 2013a adalah masih dalam detik (s). Sehingga 

dalam satu hari ada sebanyak 86400 data yang tercatat di Stasiun Pengamatan 

Balai Pengamatan Antariksa Atmosfer (BPAA) Sumedang. 

 Penelitian yang dilakukan adalah mencari data 5 hari paling tenang di 

setiap bulannya sepanjang tahun 2015 dari World Data Center (WDC). 

Kemudian masing-masing dilakukan pengolahan dan dicari  rata-rata dari 

setiap bulannya, sehingga ada 10 Bulan data dari Maret-Desember 2015 yang 

diplot terhadap waktu berdasarkan waktu harian 24 jam. Kemudian 

berdasarkan hasil tersebut maka akan dapat diketahui plot variasi harian 

matahari tenang Sq (H) dan variasi harian matahari terganggu Sd (H) 

terhadap waktu berdasarkan paparan rumus di bab sebelumnya. 

 Pada hakekatnya komponen H adalah komponen horizontal medan 

geomagnet. Pembahasan beberapa jurnal, bahwa H adalah komponen medan 

magnet bumi Utara-Selatan. Demikian variabel yang berpengaruh dalam 

pengukuran medan geomagnet, yaitu variasi medan magnet bumi (Ho), 

variasi hari tenang matahari (Sq (H)) yang berasal dari efek dinamo (efek 

rotasi bumi), variasi harian akibat gaya gravitasi/ tarik bulan (L) dan variasi 

gangguan yang berasal dari aktivitas matahari (Sd (H)). Semua variasi itu 

yang terukur pada komponen H medan geomagnet. Sehingga komponen H 

medan geomagnet menjadi variabel penting dalam pengukuran dan 

pengamatan gangguan cuaca antariksa. Sehingga dapat diformulasikan pada 

persamaan (3.1) berikut. 

 

H (t) = Ho (t) + Sq (t) + L (t) + Sd (t)         (3.1) 
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Pada persamaan di atas terdapat pengecualian, untuk variasi medan utama 

bumi (Ho) tidak perlu dilakukan perhitungan, hal ini dikarenakan nilainya 

sudah terprogram dalam alat ukur fluxgate magnetometer. Sementara untuk 

variasi yang diakibatkan oleh gravitasi/ tarik bulan sangat kecil sekali 

sehingga dapat di abaikan. Sehingga pada formula (3.1) di atas menjadi 

berubah menjadi formula (3.2) seperti di bawah ini. 

H (t) = Sq (t) + Sd (t)                    (3.2) 

 

Berdasarkan formula (3.2) di atas tersebut dapat menjelaskan bahwa 

paramater gangguan yang terbaca pada komponen H medan geomagnet dapat 

dianalisis berdasarkan hasil penjumlahan kedua variasi, yaitu variasi harian 

hari tenang matahari (Sq (H)) dari efek dinamo dan varisi harian gangguan  

aktivitas matahari (Sd (H)). 

 

3.3 Alur Pengolahan Data Sq (H) dan Sd (H) dengan MatLab R2013a dan 

Excel 

Secara umum data dalam detik yang diperoleh dari hasil pengamatan 

tahunan Balai Pengamatan Antariksa Atmosfer Sumedang (BPAA) LAPAN 

di Sumedang, dapat dilakukan pengolahan seperti yang penulis harapkan 

sampai dengan tahapan mekanisme alur pengolahan pada skema yang akan 

ditunjukan pada gambar di bawah ini. Skema gambar dibawah akan 

menampilkan hasil alur pengolahan data yang dilakukan penulis sejak dari 

pertama yang hanya memenuhi persyaratan mata kuliah Program Latihan 

Akademik (PLA) hingga sekarang berlanjut ke Tugas Akhir (TA).  Pada 

hakekatnya penelitian yang penulis coba gali dari beberapa informasi jurnal 

internasional adalah untuk mengetahui sampai sebesar manakah kemampuan 

penulis dalam menganalisa penelitian-penelitian tersebut dan bagaimana jika 

hasil kaji jurnal itu memberikan gambaran dan pennjelasan yang faktual dan 

representatif. Harapanya agar pengolahan dan penelitian penulis tidak terbatas 

pada satu topik saja.  
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3.3.1 Alur Penelitian Metode Perhitungan Variabilitas Komponen H Medan  

Geomagnet 

        Pada Gambar 3.2 di bawah ini merupakan skema/ alur penelitian 

berdasarakan Metode Perhitungan Variabilitas Komponen H Medan 

Geomagnet. Metode ini jauh lebih kompleks dari pada Metode Rata-Rata 

Lima Hari Tenang, karena diperhitungkan juga baseline atau gangguan dari 

bumi empat jam di saat malam yaitu pada pukul 23:00 – 02:00 LT. 
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Gambar 3.2 Mekanisme Alur Pengolahan Data Metode Variabilitas Komponen H 

Medan Magnet 
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3.3.2 Alur Penelitian Metode Perhitungan Rata- Rata Lima Hari Tenang 

        Pada Gambar 3.3 di bawah ini merupakan skema/ alur penelitian 

berdasarakan. Metode Rata-Rata Lima Hari Tenang ini jauh lebih 

sederhana, karena tidak memperhitungkan juga baseline atau gangguan dari 

bumi pada malam hari. 

 

Gambar 3.3 Mekanisme Alur Pengolahan Data Metode Rata-Rata Lima Hari  
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Tenang 

 

3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian terletak di Balai Pengamatan Antariksa Atmosfer 

(BPAA) LAPAN Sumedang  (06º 53’ LS 107º 53’ BT). 

 

2. Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan pada Tahun 2015 di BPAA Sumedang, tepatnya 

pada Bulan Maret-Desember Tahun 2015. 

 

 


