
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu kegunungapian berkembang sangat pesat pada 30 tahun terakhir, yang

ditandai dengan peristiwa besar yaitu meletusnya Mount St Helent di Amerika

Serikat.  Kejadian tersebut menyadarkan para ahli gunung api bahwa ternyata ada

proses alam berupa longsoran besar pada tubuh gunung api yang semula hanya

diperkirakan terjadi bila bersama-sama dengan kegiatan tektonik.  Lebih dari itu

kejadian langka ini mendorong para ahli gunung api untuk lebih meningkatkan

penelitian, baik dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu

gunung api atau vulkanologi, maupun aplikasi teknologi dari ilmu tersebut untuk

menanggulangi bencana letusan gunung api maupun memanfaatkan sumber daya

alam gunung api (Bronto, 2001).

Pengklasifikasian gunung api sebenarnya sudah dimulai pada tahun 1800 an,

namun seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dibidang gunung api,

pengklasifikasian ini mengalami penyesuaian. Scrope (1825) dalam

pengklasifikasian gunung api berdasarkan letusan membedakan menjadi 3 jenis,

yaitu letusan tetap, letusan moderat, dan letusan paroksisma. Menjelang akhir

abad, Dana (1891) dan Russell (1902) mengklasifikasikan letusan gunung api

menjadi letusan bersifat meledak (eksplosive), letusan bersifat menengah, dan

letusan tenang. Pada tahun 1908, A. Locroix seorang geologiawan Perancis,

mengusulkan klasifikasi letusan gunung api menjadi tipe Hawaii, tipe Stromboli,
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tipe vulcani, dan tipe Pelea. Kemudian pada tahun 1925 Ascher juga membuat

klasifikasi letusan gunung api yang didasarkan pada besarnya tekanan gas,

viskositas dan kedalaman waduk magma menjadi 7 jenis, yaitu tipe Hawaiian, tipe

Stromboli, tipe Vulkano, tipe Merapi, tipe Pelee, tipe Vinsent, dan tipe Plinian.

Perbedaan inilah yang kemudian menjadi menarik untuk dilakukan sebuah

penyederhanaan pengklasifikasian gunung api yang didasarkan pada aktivitas

vulkaniknya, yang mengacu pada informasi data penelitian, jurnal, dan

pengklasifikasian yang sudah ada yang dikorelasikan dengan teori gunung api.

Banyaknya gunung api dan batuan gunung api serta sangat eratnya hubungan

dengan kehidupan manusia mendorong perlunya ilmu gunung api dipelajari secara

khusus. Dengan jumlah 1526 gunung api aktif di dunia dan 128 buah diantaranya

terdapat di Indonesia, hal ini mendorong peneliti untuk lebih meningkatkan

penelitian dibidang kegunungapian. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan

jurnal, buku, serta semua informasi penelitian yang sudah terpublikasi. Analisis

dilakukan dengan mengumpulkan semua informasi yang didapat dari literatur,

informasi ini  menjadi data yang akan disajikan berupa tabel. Penelitian yang

dilakukan difokuskan pada pemodelan morfologi gunung api dengan melihat

karakteristik vulkaniknya yang meliputi asal-usul bahan penyusun erupsi,

ekplosifisme dan lokasi erupsinya sehingga didapat informasi yang bisa menjadi

acuan penerapan ilmu yang bersangkutan.

B. Tujuan Penelitian
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Adapun tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mempelajari aktivitas gunung api.

2. Mengkorelasikan model morfologi gunung api dengan karakteristik

vulkaniknya.

C. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada perbandingan klasifikasi gunung api berdasarkan

karakteristik morfologi, eksplosifme, dan lokasi erupsinya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui karakteristik dan klasifikasi gunung api.

2. Memberikan pemahaman model morfologi berdasarkan karakteristik

vulkaniknya

3. Sebagai sumber informasi lebih lanjut yang dapat digunakan sebagai

acuan dalam pemanfaatan informasi untuk berbagai kepentingan,

khususnya pada pengklasifikasian gunung api.


