
 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Lokasi Penelitian 

Gunungapi Sinabung adalah gunungapi stratovolkano berbentuk kerucut, dengan 

tinggi puncaknya 2460 mdpl. Lokasi Gunungapi Sinabung secara administratif 

masuk ke dalam Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Secara geografis, 

terletak pada posisi 3o10’ Lintang Utara dan 98o23,5’ Bujur Timur. Di kaki 

Gunung Sinabung, terdapat sebuah danau, yaitu Danau Lau kawar dengan luas 

kurang lebih 200 ha ini terletak di Desa Kuta Gugung. Lau Kawar ini pun 

merupakan salah satu dari dua danau di kawasan ekosistem Leuser. 

      
Gambar 1. Gunung Sinabung dan Danau Lau Kawar (Anonim, 2010) 
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Secara geologi Gunung Sinabung muncul karena adanya pengangkatan- 

pengangkatan (orogenesa) disusul dengan proses vulkanik berupa erupsi Gunung 

Api Kwarter yang lebih bersifat efusif.  

Menurut NR. Cameroon, et.al.1982, bentang alam Gunung Sinabung merupakan 

bagian dari dataran tinggi Berastagi (Berastagi High Lands) yang di sebelah 

selatannya berbatasan dengan dataran tinggi Kabanjahe (Kabanjahe Plateau). 

Bentang alam ini pun masih merupakan bagian dari Pegunungan Bukit Barisan 

Timur. 

Berdasarkan fisiografinya, Gunung Sinabung masih memiliki tubuh yang lebih 

mulus dan merupakan gunungapi soliter yang muncul di atas dataran tinggi Karo, 

berbeda dengan Gunung Sibayak yang puncaknya telah porak poranda. 

Dari sejarahnya, diperkirakan gunungapi ini mulai tumbuh antara Plistosen hingga 

Holosen, dengan menghasilkan banyak aliran lava pada lereng-lerengnya. Secara 

regional gunungapi ini termasuk tipe Kwarter, sedangkan stratigrafi vulkaniknya 

belum ada (belum dipetakan).  

Ditinjau dari pola struktur regional yang dapat diamati, Gunung Sinabung dan 

Gunung Sibayak mempunyai kelurusan dengan Danau Toba, diperkirakan 

aktivitas dan kemunculan gunungapi ini mempunyai kaitan erat dengan terjadinya 

Danau Toba tersebut.  

Berdasarkan penelitian, ditemukan batuan lava berupa andesit piroksen, lahar, 

agglomerate, dengan komposisi mineral terdiri atas: augit, hornblende dan 

hipersten (Santoso.dkk,  1982). 



6 
 

 
 

2.2. Geologi Gunung Sinabung 

a. Produk Letusan dan Letusan Prasejarah Tahun 2010 

Gunung Sinabung yang terletak di tanah tinggi Karo, terakhir menunjukkan 

aktivitas vulkanisnya pada tahun 1600. Aktifitas solfatarik (retak dimana uap, gas 

dan lava yang dipancarkan) terlihat di puncak pada tahun 1912, tapi tidak ada 

letusan yang didokumentasikan terjadi sebelum letusan pada dini 29 Agustus 

2010. 

Gunung ini memiliki jenis stratovolkano yang harus di waspadai karena 

gunungapi ini tinggi mengerucut, dibangun oleh banyak lapisan (strata) dari lava 

mengeras, tephra, batu apung dan abu vulkanik. Jenis letusan gunungapi ini 

bersifat eksplosif. Lava yang mengalir dari stratovolkano biasanya dingin dan 

mengeras sebelum menyebar jauh karena viskositas yang tinggi. Magma yang 

membentuk lava dan bersifat asam ini mengandung silika tingkat menengah 

hingga tinggi.  

Abu-abu dari letusan tahun 2010 (abu letusan) terdiri dari perubahan dan 

pembentukan clasts, plagioklas, clinopyroxene, orthopyeoxene, hornblende, dan 

mineral. Ada pecahan kaca baru (bahan juvenil) yang diakui. Batuan dari kubah 

puncak dan duri yang sangat diubah hidrotermal, mineral belerang diendapkan di 

sepanjang rekahan, dan plagioclase sebuah fenokris hornblende diganti sebagian 

lagi untuk seluruhnya oleh tanah liat dan bijih mineral.  

Sebagian dari sampel lava muda, termasuk kubah puncak, berkisar 55-61% berat 

SiO2 dan berubah secara kontinyu di K2O-SiO2 diagram variasi. Pecahan lava 
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muda pada blok terakhir dan abu secara kimiawi sama dengan lava muda lainnya. 

Meskipun lava tua dari  ujung barat dan timur memiliki berbagai SiO2 mirip 

dengan lava muda, lava tua lebih diperkaya K2O daripada lava muda. Punggung 

lava sangat diperkaya oleh SiO2 (76% berat) sehingga sangat menghabiskan 

Na2O, akibat dari berubahnya tinggi dengan gas vulkanik, disarankan oleh fitur 

mineralogi di atas. 

Meskipun 2010 abu secara kimiawi variabel dan lebih diperkaya dalam SiO2 (62-

65% berat) yang lava tua dan muda, komposisi tampaknya menjadi penengah 

antara lava muda dan perubahan lava tua. Ini menunjukkan bahwa tahun 2010, 

partikel abu yang berasal terutama dari ubahan hidrotermal lava dan bangunan 

vulkanik, yaitu produk erupsi freatik yang tidak mengandung bahan muda. 
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Gambar 2. Peta Geologi menunjukkan tahapan kegiatan Gunung Sinabung 

b. Skenario Letusan Gunung Sinabung 

Salah satu skenario yang mungkin untuk erupsi nantinya dapat dilihat  

berdasarkan pada sejarah letusan gunung berapi dan berisi kimia. Yang 

ditunjukkan di atas, geologi gunung api ini menunjukkan bahwa gaya letusan 

paling umum adalah kubah pembentuk lava eksplosif atau lava efusif. ini sering 

dikaitkan dengan aliran piroklastik (blok-dan-abu mengalir dan gelombang) dan 

puing-puing longsoran yang dihasilkan dari kegagalan parsial lava atau bangunan 

vulkanik. Sebaliknya, endapan hujan abu karena letusan eksplosif yang relatif 

besar, seperti Plinian dengan jenis subplinian, tidak ditemukan, berarti tidak ada 

kejadian ledakan besar di gunung api ini sepanjang sejarahnya. Letusan kubah 

lava membentuk efusif dekat puncak, karena itu sangat mungkin dalam letusan 

nantinya.  

Selama pertumbuhan kubah, runtuhnya sebagian dari kubah lava dapat 

menghasilkan aliran piroklastik (blok dan abu mengalir). Jika kubah lava besar 

tumbuh di atas kawah puncak, skenario yang paling serius akan menjadi 

kegagalan bangunan vulkanik tua dan lemah, karena beban kubah. Relatif 

keruntuhan besar-besaran dari bangunan vulkanik dapat menghasilkan ledakan 
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lateral  sebelum longsoran piroklastik, seperti yang diamati pada  tahun 1997 di  

gunung berapi Soufriere Hills, Montserrat. Dalam skenario ini, gempa bumi besar 

dan sisi deformasi yang akan diharapkan sebelum gagal.  

Jika magma kurang kental karena kadar SiO2 rendah atau suhu yang lebih tinggi 

didorong oleh tingkat efusi tinggi, lava dapat mengalir mengapit dari kawah 

puncak, terkait dengan aliran piroklastik kecil dari depan aliran. Perkembangan 

skenario dapat dilacak dan dinilai oleh pemantauan terus menerus dari gempa 

vulkanik dan deformasi tanah.  

Kita memperluas jaringan seismik baratlaut karena hiposenter gempa VT yang 

terletak di barat laut gunung berapi di samping mereka di bawah kawah puncak. 

Intrusi sejumlah besar magma dapat dideteksi dengan pengamatan GPS kontinyu 

mulai Februari 2010 (Iguchi, M. et al., 2012). 

 

2.3 Morfologi Gunungapi 

Gunungapi merupakan bukit-bukit berbentuk kerucut atau pegunungan yang 

terbentuk di dekat ventilasi yang terhubung ke sebuah reservoar magma. Tipe-tipe 

dari gunungapi dipengaruhi oleh faktor utama adalah jenis magma. Sehingga dari 

bentuk gunungapi yang terlihat dapat diidentifikasi jenis magma secara umum. 

Berikut ini beberapa tipe gunungapi yang terbentuk oleh masing-masing jenis 

magma yang berbeda-beda. Morfologi tubuh gunungapi dapat dibagi antara lain 

berupa bentuk - bentuk : 
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a. Stratovolcano  

Stratovolcano adalah gunungapi yang tinggi dan mengerucut yang terdiri atas lava 

dan abu vulkanik yang mengeras. Bentuk gunung berapi itu secara khas curam 

tampaknya, karena aliran lava yang membentuk gunung berapi itu amat kental, 

dan begitu dingin serta mengeras sebelum menyebar jauh. 

Tersusun dari batuan hasil letusan dengan tipe letusan berubah-ubah, sehingga 

dapat menghasilkan susunan yang berlapis-lapis dari beberapa jenis batuan, 

sehingga membentuk suatu kerucut besar (raksasa). Ciri: Lereng curam, zona 

subduksi, eksplosif. Contoh: Gunung Merapi, Gunung Merbabu, dan Gunung 

Fujiyama. 

 
Gambar 3. Gunungapi stratovulkano (Anonim, 2010) 
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b. Kubah Lava 

Kubah ini biasanya dijumpai pada tipe gunungapi lava (shield volcano). Kubah 

lava merupakan bentukan dari lelehan lava kental yang keluar melalui celah dan 

dibatasi oleh sisi curam di sekelilingnya. 

Kadang juga disebut kubah-sumbat (plug dome), terbuat dari lava kental 

mengandung asam yang keluar saat terjadi letusan. Lava ini mengisi lubang 

kawah di bagian puncak gunung. Lava yang mengeras pada kawah ini dapat 

menutup lubang pada dinding gunung, dan ini dapat mengakibatkan terjadinya 

ledakan.  

Gunungapi kubah umumnya memiliki sisi yang curam dan bentuk yang cembung. 

Ciri: Akumulasi vikositas tinggi, Contoh: Gunung Anak Krakatau, Gunung Kelud, 

Gunung Rokatenda, dll. 

 
Gambar 4. Gunungapi kubah lava (Anonim, 2010) 
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c. Perisai 

Gunungapi perisai memiliki lereng yang landai seperti perisai. Gunungapi perisai 

terbentuk karena adanya lava cair yang membeku melalui erupsi efusif. Magma 

cair keluar dari perut bumi, dan meleleh ke sekitar pusat erupsi. Lelehan tersebut 

kemudian membeku dan membentuk badan gunung.  

Gunungapi perisai tak memiliki lereng curam seperti stratovolcano. Gunungapi ini 

terbentuk dari aliran lava di sepanjang retakan di bumi. Gunungapi perisai 

umumnya terbentuk bersama dengan retakan di titik panas kerak bumi. 

Serangkaian gunungapi di sepanjang retakan memiliki perisai dan struktur kerucut 

abu. Rangkaian Kepulauan Hawaii memiliki gunung tipe ini, termasuk Gunung 

Maona Loa, Kilauea di Kepulauan Hawaii. 

 
Gambar 5. Gunungapi Perisai (Anonim, 2010) 

 

d. Maar 

Gunungapi corong atau gunungapi maar terbentuk karena letusan yang kuat atau 

eksplosif yang membentuk timbunan eflata, sehingga memiliki bentuk seperti 
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corong. Lereng gunungapi corong biasanya tidak terlalu curam seperti gunungapi 

kerucut. Gunungapi tipe ini memiliki bagian tengah yang kedap air disebut 

kepundan atau maar. Kepundan sebenarnya adalah kawah yang bila terisi 

hujan akan membentuk danau. Contoh danau yang terbentuk di gunungapi corong 

misalnya Danau Klakah di Gunung Lamongan. 

 
Gambar 6. Gunungapi Maar (Anonim, 2010) 

 

e. Kaldera 

Kaldera memiliki bentuk morfologinya seperti kawah tetapi garis tengahnya lebih 

dari 2 km. Kaldera terdiri atas: kaldera letusan, terjadi akibat letusan besar yang 

melontarkan sebagian besar tubuhnya; kaldera runtuhan, terjadi karena runtuhnya 

sebagian tubuh gunungapi akibat pengeluaran material yang sangat banyak dari 

dapur magma; kaldera resurgent, terjadi akibat runtuhnya sebagian tubuh 

gunungapi diikuti dengan runtuhnya blok bagian tengah; kaldera erosi, terjadi 

akibat erosi terus menerus pada dinding kawah sehingga melebar menjadi kaldera. 

Contoh kaldera: Gunung Batur (Bali), Danau Gunung tujuh (Kerinci, Jambi), 

Gunung Tambora (NTB), dll (Suprihartoyo, dkk. 2009). 



14 
 

 
 

 
Gambar 7. Gunungapi Kaldera (Anonim, 2010) 

 

 


