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VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Metode HVSR (Horizontal to Vertical Spectral Ratio) dapat dijadikan 

sebagai alternatif baru untuk memonitoring aktivitas vulkanik gunungapi 

yang didasarkan pada karakteristik frekuensi resonansi yang diperoleh dari 

kurva HVSR. 

2. Erupsi Gunungapi Lokon ditandai dengan munculnya nilai frekuensi (fo) 

HVSR medium sebesar 4,13 Hz-4,23 Hz, 25 hari sebelum erupsi, tepatnya 

dimulai pada tanggal 18 Agustus 2014 sampai 16 September 2014. 

Munculnya nilai frekuensi (fo) medium sebelum erupsi menandakan 

bahwa adanya proses naiknya magma menuju permukaan sebagai realisasi 

akan terjadinya erupsi Gunungapi Lokon pada tanggal 13 September 2014. 

3. Hubungan meningkatnya aktivitas vulkanik Gunungapi Lokon dengan 

metode HVSR dan proses fisisnya yaitu berkaitan dengan tekanan, nilai 

frekuensi dan migrasinya magma menuju ke permukaan. Hal ini dicirikan 

dengan adanya peningkatan jumlah amplituda Gempa Tremor, Gempa 

Hembusan yang merupakan implikasi dari proses pelepasan gas akibat 
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pemanasan batuan di dasar Kawah Tompaluan. Selain itu, peningkatan 

Gempa Vulkanik Dalam (VA) dan Gempa Vulkanik Dangkal (VB) 

sebagai realisasi migrasinya fluida ke arah permukaan serta Gempa 

Tektonik yang menyebabkan pergerakan magma menjadi dinamis 

sehingga terjadilah erupsi Gunungapi Lokon. Peningkatan jumlah gempa-

gempa tersebut mengindikasikan adanya peningkatan tekanan secara tiba-

tiba pada Gunungapi Lokon sehingga mempengaruhi nilai frekuensi 

HVSR yang ditandai dengan munculnya nilai frekuensi (fo) medium. 

4. Erupsi Gunungapi Lokon yang terjadi tanggal 13 September 2014, 

menunjukkan adanya respon yang sangat cepat pada sistem vulkanik 

(magmatik dan hidrotermal) Gunungapi Lokon, yaitu peningkatan tekanan 

secara tiba-tiba yang diduga merupakan kontribusi dari gempa tektonik 

pada tanggal 10 September 2014 yang berkekuatan 6,2 Skala Richter 

sehingga mempengaruhi keseimbangan kegiatan vulkanik di Gunungapi 

Lokon. Diduga hal tersebut sebagai realisasi tambahan tenaga yang 

kemudian memicu terjadinya erupsi. 

B. Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Perlu dilakukan pengolahan data HVSR pada gunungapi lainnya sebagai 

bahan perbandingan karena setiap gunungapi memiliki karakteristik yang 

berbeda, sehingga grafik frekuensi HVSR yang dihasilkan juga berbeda 

pada setiap gunungapi. 
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2. Pengolahan data HVSR pada gunungapi sebaiknya menggunakan data 

yang lebih banyak minimal 2-3 bulan sebelum erupsi, agar bisa terlihat 

jelas apakah ada perubahan dari pola frekuensi HVSR.  


