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Penelitian yang telah dilakukan ini bertujuan untuk mengklasifikasikan gempa 
pada Gunung Lokon dan menganalisis karakter dari gempa-gempa tersebut untuk 
menentukan mekanisme letusan dari Gunung Lokon berdasarkan rekaman data 
seismogram April sampai dengan Mei 2012. Adapun tahapan dalam menganalisis 
karakteristik gempa adalah dengan analisis waveform dan analisis spektral. Pada 
analisis waveform bertujuan untuk menentukan waktu datang gelombang P (Tp) 
dan gelombang S (Ts) serta durasi gempa. Sedangkan analisis spektral bertujuan 
untuk mengetahui frekuensi dari gempa-gempa tersebut. Dari kedua tahapan 
tersebut didapatkan klasifikasi gempa yaitu gempa vulkanik dalam, gempa 
vulkanik dangkal, gempa monokromatik, dan gempa tektonik. Gempa vulkanik 
dangkal terletak pada kedalaman 0,5 s.d -1,5 km, berdurasi 3 s.d 16 detik dengan 
frekuensinya berkisar 4 Hz s.d 18 Hz. Gempa vulkanik dalam terletak pada 
kedalaman -1 s.d -6 km, berdurasi antara 6 – 20 detik dengan frekuensinya 
berkisar 6 Hz s.d 13 Hz. Gempa long periode yang ditemukan adalah dua gempa 
monokromatik low frequency pada kedalaman -1,5 s.d -2 km yang mempunyai 
dua puncak frekuensi di setiap stasiunnya yaitu frekuensi dominan dan sub-
dominan. Frekuensi dominan pada gempa monokromatik berkisar 2,88 Hz s.d 
4,88 Hz dan frekuensi sub-dominan berkisar 5,04 Hz s.d 8,7 Hz. Gempa tektonik 
berdurasi 50 s.d 470 detik dengan frekuensi 1 s.d 6 Hz. Gempa-gempa vulkanik 
dan monokromatik berasosiasi dengan patahan normal. Peningkatan aktifitas 
kegempaan menunjukan akan terjadinya letusan.

Kata kunci: hiposenter, klasifikasi gempa, gempa monokromatik, mekanisme 
letusan
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Penelitian yang telah dilakukan ini bertujuan untuk mengklasifikasikan gempa pada Gunung Lokon dan menganalisis karakter dari gempa-gempa tersebut untuk menentukan mekanisme letusan dari Gunung Lokon berdasarkan rekaman data seismogram April sampai dengan Mei 2012. Adapun tahapan dalam menganalisis karakteristik gempa adalah dengan analisis waveform dan analisis spektral. Pada analisis waveform bertujuan untuk menentukan waktu datang gelombang P (Tp) dan gelombang S (Ts) serta durasi gempa. Sedangkan analisis spektral bertujuan untuk mengetahui frekuensi dari gempa-gempa tersebut. Dari kedua tahapan tersebut didapatkan klasifikasi gempa yaitu gempa vulkanik dalam, gempa vulkanik dangkal, gempa monokromatik, dan gempa tektonik. Gempa vulkanik dangkal terletak pada kedalaman 0,5 s.d -1,5 km, berdurasi 3 s.d 16 detik dengan frekuensinya berkisar 4 Hz s.d 18 Hz. Gempa vulkanik dalam terletak pada kedalaman -1 s.d -6 km, berdurasi antara 6 – 20 detik dengan frekuensinya berkisar 6 Hz s.d 13 Hz. Gempa long periode yang ditemukan adalah dua gempa monokromatik low frequency pada kedalaman -1,5 s.d -2 km yang mempunyai dua puncak frekuensi di setiap stasiunnya yaitu frekuensi dominan dan sub-dominan. Frekuensi dominan pada gempa monokromatik berkisar 2,88 Hz s.d 4,88 Hz dan frekuensi sub-dominan berkisar 5,04 Hz s.d 8,7 Hz. Gempa tektonik berdurasi 50 s.d 470 detik dengan frekuensi 1 s.d 6 Hz. Gempa-gempa vulkanik dan monokromatik berasosiasi dengan patahan normal. Peningkatan aktifitas kegempaan menunjukan akan terjadinya letusan.
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