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ABSTRAK 

 

ANALISIS SPEKTRAL DAN PARAMETER SUMBER  

GEMPA VULKANIK DI GUNUNGAPI SINABUNG SUMATERA UTARA 

 

Oleh 

 

MUHAMMAD HERWANDA 

 

Gunungapi Sinabung di Sumatera utara adalah salah satu gunungapi aktif di 

Indonesia. Setelah tertidur sejak tahun 1600, gunungapi ini kembali aktif pada 

tahun 2010 dan meletus kembali pada tahun 2013. Dalam upaya mitigasi bencana 

gunungapi pada masa krisis diperlukan kecepatan informasi untuk mengeluarkan 

peringatan dini kepada masyarakat. Analisis yang dapat digunakan antara lain 

adalah analisis karakteristik gempa yang dapat diestimasi berdasarkan parameter 

sumber gempa pada daerah bencana. Parameter sumber dari 103 event gempa 

telah diestimasi dengan menggunakan analisis spektral pada waveform rekaman 

seismik event gempa, perhitungan dilakukan dengan berdasarkan model bidang 

sesar Brune pada komplek gunungapi Sinabung. Berdasarkan data-data yang telah 

diolah didapatkan nilai magnitudo lokal (ML), magnitudo momen (Mw), energi 

kumulatif, jari-jari sumber (r) dan stress drop (Δσ) yang berkisar dari 0.1 hingga 

3.0 SR, dari 0.2 hingga 2.9 Mw, dari 1.86x10
12

 hingga 6.23x10
18

 erg, dari 42 

hingga 145 m, dan antara 0.1 hingga 157 bar. Nilai dari parameter sumber ini 

meningkat sejak tanggal 16 Desember 2013 yang diperkirakan berasosiasi dengan 

periode pertumbuhan kubah. Ploting parameter sumber dengan jarak hiposenter 

gempa menunjukan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara gempa-gempa 

jauh dengan gempa-gempa dengan jarak yang dekat terhadap stasiun pengamat, 

hal ini disebabkan oleh sebaran hiposenter gempa yang tidak terpusat pada suatu 

zona. Diperoleh persamaan empiris 𝑀𝑤 = 0.827𝑀𝐿 + 0.289 yang digunakan untuk 

mengestimasi magnitudo momen yang diperoleh dari magnitudo lokal  dengan 

range dari 0.1 hingga 3.5 SR. 

 

Kata kunci: Gunungapi Sinabung, Parameter Sumber, Analisis Spektral 
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ABSTRACT 

 

SPECTRAL ANALYSIS AND PARAMETER OF VOLCANIC 

EARTHQUAKE SOURCES IN SINABUNG VOLCANO NORTH 

SUMATERA 

 

Oleh 

 

MUHAMMAD HERWANDA 

 

Sinabung volcano in North Sumatera is one of the most active volcanoes in 

Indonesia. After had been dormant since 1600, the volcano began to active again 

in 2010 and erupted again in 2013. In an effort to reduce the impact of disasters 

caused by volcanoes especially in the crisis time, precautions need to be done, 

therefore quick information is required to issue an early warning to societies. One 

of the method that can be used is earthquake sources analysis that can be 

explained by the estimation of source parameters of that area. The source 

parameters of 103 events has been estimated using the spectral analysis on the 

waveform of seismic recording data of Sinabung volcanic earthquake. The 

estimation is done by applying Brune model which falls in Sinabung volcano 

region. The value of local magnitude (ML), moment magnitude (Mw), cumulative 

energy, source radius (r), and stress drop vary from 0.1 to 3.0 SR, from 0.2 to 2.9 

Mw, from 1.86x10
12

 to 6.23x10
18

 erg, from 42 to 145 meters, and between 0.1 

hingga 157 bars. The value of source parameters is increase on December 16, 

2013 which is probably due to the growth of the lava dome in Sinabung volcano. 

Ploting of the earthquake source parameters made to hypocenter distance shows 

no significant difference between earthquake at close and far distances to 

recording station. An empirical relation 𝑀𝑤 = 0.827𝑀𝐿 + 0.289 has been 

estimated between moment magnitude and local magnitude. This relation can be 

adopted to estimate moment magnitude from local magnitude in the magnitude 

range from 0.1 to 3.5 SR. 

 

Keywords: Sinabung Volcano, Earthquake Source Parameter, Spectral Analysis 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Indonesia merupakan daerah yang memiliki gunungapi paling aktif di dunia. 

Banyaknya gunungapi di Indonesia adalah konsekuensi geologis dari posisi 

geografis yang terletak antara pertemuan tiga lempeng tektonik besar yaitu 

lempeng Indo-Australia, lempeng benua Eurasia dan lempeng Pasifik. Di bagian 

timur wilayah Indonesia terjadi pertemuan 3 lempeng (Triple Junction) sehingga 

seismisitasnya menjadi salah satu yang paling aktif di dunia. Indonesia termasuk 

dalam daerah Sabuk Api Pasifik (Ring of Fire), yaitu wilayah melingkar dimana 

batas-batas lempeng bertemu yang mengakibatkan munculnya banyak gunungapi 

dan zona seismik aktif (Witton dan Elliot, 2003). 

 Gunungapi adalah gunung yang terbentuk akibat material hasil erupsi 

menumpuk di sekitar pusat erupsi atau gunung yang terbentuk dari erupsi magma. 

Gunungapi hanya terdapat pada tempat-tempat tertentu, yaitu pada jalur 

punggungan tengah samudera, pada jalur pertemuan dua buah lempeng kerak 

bumi, dan pada titik-titik panas di muka bumi tempat keluarnya magma, di benua 

maupun di samudera. Salah satu gunungapi tersebut adalah gunungapi Sinabung. 

Gunungapi Sinabung adalah gunungapi aktif tipe strato dengan ketinggian 2.460 

meter di atas permukaan laut (Gambar 1.1). Gunungapi Sinabung terletak di 

dataran tinggi Karo, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. 
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Gunung ini tidak pernah tercatat meletus sejak tahun 1600, tetapi mendadak aktif 

kembali dengan meletus pada tahun 2010, letusan selanjutnya terjadi pada 

September 2013. Akibat peristiwa ini, status Gunung Sinabung dinaikkan ke level 

III menjadi Siaga. Setelah aktivitas cukup tinggi selama beberapa hari, status 

diturunkan menjadi level II, Waspada. Namun demikian, aktivitas tidak berhenti 

dan kondisinya fluktuatif. 

 

Gambar 1.1 Gunungapi Sinabung, Sumatera Utara (Lee, 2009) 

 

 Bencana alam akibat letusan gunungapi saat ini sudah bisa diprediksi oleh 

manusia dengan serangkaian metode yang digunakan. Meskipun letusan tidak bisa 

seratus persen diperkirakan seluruh detail aktivitasnya, tetapi masih bisa dibaca 

dengan menggunakan teknologi pemantauan gunungapi. Pemantauan gunungapi 

secara umum dibagi menjadi pengamatan awal, transisi dan post. Pengamatan 

awal bertujuan untuk memprediksi kapan terjadinya aktivitas vulkanik, 

pengamatan masa transisi bertujuan untuk mengamati perubahan aktivitas 

vulkanik yang telah terjadi dan perkembangannya, sedangkan pengamatan post 
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berhubungan dengan usaha mitigasi dan penentuan kawasan rawan bencana 

gunungapi.  

 Gunungapi Sinabung mempunyai potensi bahaya, bahaya ini dapat 

dibedakan menjadi bahaya primer dan bahaya sekunder. Bahaya primer timbul 

sebagai akibat langsung dari letusan berupa letusan awan panas, lontaran 

piroklastik, abu vulkanik, dan material letusan lainnya. Sedangkan bahaya 

sekunder yaitu bahaya yang secara tidak langsung disebabkan oleh letusan seperti 

kabut abu yang berbahaya bagi manusia, serta aliran lahar yang menyebabkan 

kerusakan pada pemukiman penduduk dan lahan pertanian. Dalam upaya mitigasi 

gunungapi pada saat krisis, kecepatan informasi sangatlah diperlukan, mengingat 

besarnya dampak yang ditimbulkan oleh letusan gunungapi Sinabung. Informasi 

yang dipakai yaitu hasil pengamatan visual dan pengamatan dengan instrumen 

berupa rekaman kegempaan (seismogram), deformasi dan pengukuran fluks SO2.  

 Metode pemantauan gunungapi yang dominan digunakan saat ini adalah 

metode pemantauan seismik. Pemantauan seismik diperoleh dari rekaman 

gelombang seismik secara kontinyu di Pos PGA (Pengamatan Gunungapi), data 

tersebut kemudian diolah sehingga diperoleh informasi mengenai hiposenter, 

magnitudo (local magnitude dan wave-energy magnitude), rupture area,  stress 

drop, energi kumulatif, tipe gempa, dan lain sebagainya. Parameter-parameter 

tersebut digunakan dalam upaya monitoring gunungapi, mengetahui aktivitas 

gunung api dan level bahayanya (berkaitan dengan magnitudo dari gempa yang 

terjadi dan jumlah energi kumulatif yang dilepaskan saat gunung mengalami masa 

krisis), dengan demikian upaya mitigasi dapat dilakukan secara efektif. 
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1.2 Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Menentukan nilai energi kumulatif gempa dari gempa vulkanik gunungapi 

berdasarkan data rekaman seismik periode bulan September-Desember 2013. 

2. Menentukan nilai magnitudo lokal dan magnitudo momen dari gempa 

vulkanik gunungapi Sinabung periode bulan September-Desember 2013. 

3. Mengetahui hubungan parameter-parameter gempa dengan aktivitas 

gunungapi Sinabung dan level bahayanya. 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Penelitian ini dibatasi masalahnya pada penentuan nilai energi kumulatif 

gempa, penentuan magnitudo gempa (magnitudo lokal dan magnitudo momen) 

berdasarkan data rekaman seismik periode bulan bulan September-Desember 

2013. Parameter gempa yang dibahas pada penelitian ini yaitu amplitudo, 

magnitudo (magnitudo lokal dan magnitudo momen), energi gempa, jari-jari 

sumber gempa dan stress drop. Data rekaman seimik yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data rekaman seismik gunungapi Sinabung periode bulan 

September-Desember 2013 pada stasiun Sukanalu. 

 

1.4 Lokasi Daerah Penelitian 

Gunungapi Sinabung merupakan gunungapi tipe strato dengan ketinggian 

2.460 meter di atas permukaan laut yang terletak di Kabupaten Karo, Provinsi 

Sumatera Utara, Indonesia. 



5 
 

 

 

G
a
m

b
a
r 

1
.2

 L
o
k
as

i 
G

u
n
u
n
g
 S

in
ab

u
n
g
 P

ro
v
in

si
 S

u
m

at
er

a 
U

ta
ra

 (
B

N
P

B
, 
2
0
0
9
) 

5
 



 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1   Letak dan Posisi Geografis 

 Gunungapi Sinabung adalah suatu gunungapi yang terletak di  Dataran 

Tinggi Karo, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Indonesia, dengan puncak 

tertinggi 2460  meter di atas permukaan laut. Gunungapi Sinabung berdasarkan 

posisi geografis berada pada 03º 10’ 12’’ Lintang Utara dan 98º 23’ 31” Bujur 

Timur, dan berdasarkan koordinat sistem proyeksi UTM WGS84 zona 47N 

gunungapi Sinabung terletak pada -406479 UTM X dan 10083662 UTM Y 

(Kusumadinata, 1979). 

 

Gambar 2.1 Peta Gunungapi Sinabung 
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2.2   Morfologi dan Geologi Gunungapi Sinabung 

 Gunungapi merupakan bukit-bukit berbentuk kerucut atau pegunungan yang 

terbentuk di dekat ventilasi yang terhubung ke sebuah reservoar magma. Magma 

yang keluar ke permukaan bumi akan menghasilkan bentuk dan struktur 

gunungapi. Sehingga dari bentuk gunungapi yang terlihat dapat diidentifikasi jenis 

magma secara umum. Adapun tipe dari gunungapi sinabung yaitu stratovulkano 

yang memiliki ciri Lereng curam, zona subduksi, eksplosif. 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 yang diilustrasikan pada Gambar 2.2. Gunungapi Sinabung 

memiliki potensi bahaya erupsi berupa aliran piroklastik (awan panas), jatuhan 

piroklastik (lontaran batu pijar dan hujan abu), aliran lava dan lahar. 

 

 

Gambar 2.2 Gunungapi Sinabung berdasarkan morfologinya (Siahaan, 2011) 
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 Di puncak Sinabung ditemukan empat kawah yang membentuk kelurusan 

hampir utara-selatan, saling tumpang-tindih. Tiga kawah bagian utara sudah mati, 

satu kawah paling selatan masih aktif. Kelurusan kawah hampir utara-selatan 

dimiliki juga oleh kawah-kawah Toba yang saling tumpang-tindih, hanya umur 

kawah berbeda-beda, dan kawah terakhir yang membentuk Danau Toba sekarang 

menelan kawah-kawah tua yang lain. Sehingga kelurusan utara-selatan ini 

merupakan sesar/patahan cabang (splay fault, synthetic) yang secara regional 

terhubung ke Sesar Sumatra. Di gunung-gunungapi Sumatra, magma hasil 

peleburan mantel dan air dari kerak samudera di zona subduksi naik ke 

permukaan melalui celah besar Sesar Sumatra, sehingga gunung-gunungapi di 

Sumatra terjadi tak jauh dari Sesar Sumatra yang membelah bagian barat Sumatra 

dari ujung utara ke ujung selatan sepanjang sekitar 1700 km.  

 Berdasarkan fisiografinya, Gunungapi sinabung masih memiliki tubuh yang 

lebih mulus dan merupakan gunungapi soliter yang muncul di atas dataran tinggi 

Karo, dan menjadi puncak tertinggi di Sumatera Utara. Menurut  NR. Cameroon, 

1982, bentang alam Gunungapi sinabung merupakan bagian dari dataran tinggi 

Berastagi yang di sebelah selatannya berbatasan dengan dataran tinggi Kabanjahe. 

Bentang alam ini pun masih merupakan bagian dari Pegunungan Bukit Barisan 

Timur. Ditinjau dari pola struktur regional yang dapat diamati, Gunungapi 

sinabung dan Gunung Sibayak mempunyai kelurusan dengan Danau Toba, 

diperkirakan aktivitas dan kemunculan gunungapi ini mempunyai kaitan erat 

dengan terjadinya Danau Toba tersebut.  
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Gambar 2.3 Zona seismik Sumatera yang mengaktifkan gunungapi  

(Santoso, 1992) 

 

Gunungapi Sinabung terbentuk pada tepian barat laut patahan cekungan 

Toba Tua. Gambar 2.3 menunjukkan letak garis patahan strike-slip mengiri 

sepanjang batas bagian barat Toba, yang bagian atasnya terbentuk Gunungapi 

Sinabung menerus ke timur laut hingga Gunung Sibayak merupakan sesar orde 

kedua. Struktur sesar normal dijumpai di daerah Danau Kawar. Sesar normal 

Kawar ini merupakan sesar orde ketiga. Sesar tersebut kehilangan tekanan dan 

mengalami penurunan di bagian selatan yang merupakan hanging wall nya. Selain 

struktur sesar, struktur lainnya seperti struktur kelurusan topografi yang pada 

umumnya menunjukkan orientasi barat daya-timur laut serta struktur kawah juga 

di temukan pada bagian puncak Gunungapi dengan orientasi barat laut-tenggara. 

Jika diperhatikan, peta tektonik Sumatra, ada sebuah jalur tunjaman 

lempeng Indo-Australia menyusup ke bawah pulau tersebut. Ini membuat sebaran 

episentrum gempa banyak terdapat di lepas pantai barat Sumatra. Di zona ini, 

dalam kerangka tektonik, selain terdapat jalur subduksi, ada sesar Mentawai di 
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laut dan sesar Semangko di daratan. Dengan kondisi tataan tektonik demikian 

kompleks, Sumatra telah menjadi kawasan seismik aktif dengan frekuensi 

kegempaan yang cukup tinggi di Indonesia. Di zona seismik yang aktif inilah 

Gunungapi sinabung kembali aktif. 

Secara tektonovolkanik, gempa bumi kuat dapat mengaktifkan kembali 

gunungapi yang tidur karena berkaitan dengan perubahan tektonik sekitar kantong 

magma. Guncangan gempa bumi besar akan memicu reaktivasi patahan hingga 

dapat menghubungkan kembali aliran magma ke dalam kantong. Gempa kuat juga 

dapat memicu retakan baru sehingga memotong kantong magma yang 

sebelumnya dinyatakan mati. Aliran magma menerobos lewat celah-celah retakan 

baru di jalur magma yang sebelumnya tersumbat. Akumulasi medan stres terus-

menerus zona gunungapi juga dapat mengaktifkan kembali. Stress-strain akibat 

gempa bertubi-tubi sekitar gunungapi dapat menekan cebakan reservoar magma. 

Aktifnya kembali ketika berlangsung induksi perambatan stress-strain dari 

kegiatan seismik luar biasa. Gempa kuat dekat gunungapi dapat menciptakan 

stress-strain yang memicu tekanan hingga terbentuk rekahan. Hal ini memicu 

terulangnya periodisasi proses tektonik baru dengan kenaikan magma dari dalam 

bumi ke kantong. Sebab lain adanya perubahan tekanan gas besar. Tingginya 

frekuensi gempa kuat dekat gunungapi menjadi input motion menyebabkan 

pergerakan gas di kantong magma. Beberapa aktivitas seismik berkekuatan besar 

mampu mengubah tekanan gas dapur magma. 

Gunungapi sinabung adalah gunungapi stratovolcano seperti banyak 

gunungapi lainnya di Indonesia, artinya berbentuk kerucut disusun oleh perlapisan 

antara lava dan tuf  (abu volkanik). Stratovolcano  juga dikenal sebagai gunungapi 
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komposit, sebuah gunungapi tinggi, kerucut dibangun oleh banyak lapisan  (strata) 

dari lava mengeras, tephra, batu  apung, dan abu vulkanik. Tidak seperti 

gunungapi perisai, stratovolcano ditandai oleh profil curam dan letusan bersifat 

eksplosif. Lava yang mengalir dari stratovolcano biasanya dingin dan mengeras 

sebelum menyebar jauh karena viskositas tinggi. Magma yang membentuk lava 

ini mengandung silika tingkat menengah hingga tinggi. 

 

Gambar 2.4 Peta geologi Gunungapi Sinabung (Prambada, 2010) 
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2.3   Sejarah Kegiatan Gunungapi Sinabung 

Gunungapi Sinabung yang terletak di Sumatra Utara, pada awalnya 

merupakan gunungapi tipe B dimana setelah tahun 1600 tidak pernah 

menunjukkan aktifitas letusan. Karena awalnya dikategorikan gunungapi tipe B 

maka pemerintah tidak melakukan pengamatan terhadap gunungapi tersebut. 

Letusan Gunungapi Sinabung tahun 2010 merupakan artian bahwa gunung api 

tipe B juga bisa menimbulkan letusan yang luar biasa. 

Gunungapi Sinabung memang tak ada catatan meletus sejak 1600, bukan 

berarti disebut gunungapi mati sebab pada tahun 1912 dilaporkan terjadi aktivitas 

solfatara di puncaknya. Aktivitas solfatara artinya ada semburan uap dan gas 

belerang panas dari retakan-retakan di permukaan tanah/batuan. Aktivitas 

solfatara menunjukkan gunungapi sedang tidur, bukan mati. 

 

Gambar 2.5 Sejarah letusan Gunungapi Sinabung ( Islahudin, 2013) 
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Pada Gambar 2.5 mendiskripsikan bahwa sejak 2010 Gunungapi Sinabung 

tercatat pernah meletus pada tanggal 27 Agustus 2010 pada pukul 18:30 wib, 

kemudian diikuti tanggal 29 Agustus pukul 0:10 wib, 30 Agustus pukul 06:23 

wib, 03 Status gunungapi ini dinaikkan menjadi Awas. Dua belas ribu warga 

disekitarnya dievakuasi dan ditampung di 8 lokasi.
 
Abu Gunungapi Sinabung 

cenderung meluncur dari arah barat daya menuju timur laut.
 
Sebagian Kota 

Medan juga terselimuti abu dari Gunungapi Sinabung. Bandar Udara Polonia di 

Kota Medan dilaporkan tidak mengalami gangguan perjalanan udara. Pada 

tanggal 3 September, terjadi 2 letusan. Letusan pertama terjadi sekitar pukul 04.45 

WIB sedangkan letusan kedua terjadi sekitar pukul 18.00 WIB. Letusan pertama 

menyemburkan debu vuklkanis setinggi 3 kilometer. Letusan kedua terjadi 

bersamaan dengan gempa bumi vulkanis yang dapat terasa hingga 25 kilometer di 

sekitar gunung ini. Pada tanggal 7 September, Gunungapi Sinabung kembali 

meletusus. Ini merupakan letusan terbesar sejak gunung ini menjadi aktif pada 

tanggal 29 Agustus 2010. Suara letusan ini terdengar sampai jarak 8 kilometer. 

Debu vulkanis ini tersembur hingga 5.000 meter di udara. 

Setelah kejadian beberapa letusan tahun 2010 tersebut, Gunungapi Sinabung 

yang merupakan gunungapi jenis Strata tersebut kemudian dijadikan Gunungapi 

tipe A yang harus mendapatkan perhatian khusus berupa pembuatan pos 

pengamatan. Pada tahun 2013, Gunungapi Sinabung meletus kembali, sampai 18 

September 2013, telah terjadi 4 kali letusan. Letusan pertama terjadi ada tanggal 

15 September 2013 dini hari, kemudian terjadi kembali pada sore harinya. Pada 

17 September 2013, terjadi 2 letusan pada siang dan sore hari. Letusan ini 

melepaskan awan panas dan abu vulkanik. Tidak ada tanda-tanda sebelumnya 

http://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Sinabung
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Medan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Medan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Medan
https://id.wikipedia.org/wiki/Bandar_Udara_Internasional_Polonia
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akan peningkatan aktivitas sehingga tidak ada peringatan dini sebelumnya. Hujan 

abu mencapai kawasan Sibolangit dan Berastagi. Akibat peristiwa ini, status 

Gunungapi sinabung dinaikkan ke level 3 menjadi Siaga. Setelah aktivitas cukup 

tinggi selama beberapa hari, pada tanggal 29 September 2013 status diturunkan 

menjadi level 2, Waspada. Namun demikian, aktivitas tidak berhenti dan 

kondisinya fluktuatif. 

Memasuki bulan November, terjadi peningkatan aktivitas dengan letusan-

letusan yang semakin menguat, sehingga pada tanggal 3 November 2013 pukul 

03.00 status dinaikkan kembali menjadi Siaga. Letusan-letusan terjadi berkali-kali 

setelah itu, disertai luncuran awan panas sampai 1,5 km. Pada tanggal 20 

November 2013 terjadi enam kali letusan sejak dini hari. Erupsi (letusan) terjadi 

lagi empat kali pada tanggal 23 November 2013 semenjak sore, dilanjutkan pada 

hari berikutnya, sebanyak lima kali. Terbentuk kolom abu setinggi 8000 m di atas 

puncak gunung. Akibat rangkaian letusan ini, Kota Medan yang berjarak 80 km di 

sebelah timur terkena hujan abu vulkanik. Pada tanggal 24 November 2013 pukul 

10.00 status Gunungapi sinabung dinaikkan ke level tertinggi, level 4 (Awas). 

Status level 4 (Awas) ini terus bertahan hingga memasuki tahun 2014. Guguran 

lava pijar dan semburan awan panas masih terus terjadi sampai 3 Januari 2014. 

Mulai tanggal 4 Januari 2014 terjadi rentetan kegempaan, letusan, dan luncuran 

awan panas terus-menerus sampai hari berikutnya. Hal ini memaksa tambahan 

warga untuk mengungsi, hingga melebihi 20 ribu orang. Setelah kondisi ini 

bertahan terus, pada minggu terakhir Januari 2014 kondisi Gunungapi sinabung 

mulai stabil. 
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2.4   Seismisitas Gunungapi Sinabung 

Pemantauan terhadap Gunungapi Sinabung terus dilakukan mengingat 

Gunungapi Sinabung merupakan gunungapi yang masih sangat aktif. Pemantauan 

secara visual dipantau dari pos PGA, pemantauan langsung yaitu dengan secara 

langsung ke puncak Gunungapi Sinabung. Pemantauan kegempaan atau kegiatan 

seismik dilakukan dengan menggunakan data rekaman (seismograf) yang 

ditransmisikan dari pos pemantauan ke Pusat Vulkanologi (Kusumadinata, 1979). 

Pada gunungapi sinabung, seismograf dipasangkan pada 4 stasiun yaitu 

Sukanalu (SKN), Laukawar (KWR), Sukameriah (SKM), dan Mardinding 

(MRD).  Salah satu stasiun yang mempunyai 3 komponen yaitu di Mardinding 

(MRD), yang diperkirakan memiliki tingkat keakuratan yang tinggi dalam 

merekam aktivitas gempa vulkanik maupun tektonik yang terjadi di sekitar 

Gunungapi sinabung. 

Adapun data koordinat di tiap stasiun seperti pada Tabel 2.1 dibawah ini: 

 

Tabel 2.1 Koordinat 4 Stasiun permanen Gunungapi sinabung 

Stasiun X Y Z 

SKN 2.439 0.455 -1.465 

KWR -0.64 2.204 -1.467 

SKM 1.128 -2.579 -1.301 

MRD -2.279 -1.34 -1.178 

 

Lokasi dari tiap stasiun seismik pada gunungapi Sinabung ditunjukan oleh gambar 

berikut: 
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Gambar 2.6 Lokasi distribusi stasiun seismik Gunungapi Sinabung  

(Siswowidjojo, 1995) 



 

 

 

 

III. TEORI DASAR 

 

3.1 Teori Gelombang 

 Gelombang adalah suatu gejala terjadinya perambatan suatu gangguan 

(disturbance) melewati suatu medium dimana setelah gangguan ini lewat keadaan 

medium akan kembali ke keadaan semula seperti sebelum gangguan itu datang. 

Misalkan gangguan ini merupakan suatu besaran sembarang y (berada pada 

sumbu Y pada koordinat kartesian) yang merambat dalam suatu medium dengan 

kecepatan v sepanjang sumbu X seperti ditunjukan pada Gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1 Perambatan gelombang di dalam suatu medium. 

 

 Pada saat t = 0, dan y adalah suatu fungsi dari x maka dapat dituliskan 

sebagai berikut: 

 𝑦 = 𝑦 𝑥                (1) 
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 Setelah selang waktu t gangguan tersebut akan menjalar sejauh vt. Fungsi 

gangguan (gelombang) y yaitu  𝑥 − 𝑣𝑡  dan  𝑥 + 𝑣𝑡  memenuhi persamaan 

gelombang. Diambil 𝑢 =  𝑥 − 𝑣𝑡  dan ditinjau sembarang fungsi gelombang. 

Besar dan bentuk gangguan selama penjalaran dianggap tetap, sehingga 

persamaan y menjadi: 

 𝑦 =  𝑦(𝑥 –  𝑣. 𝑡)  =  𝑦(𝑢)             (2) 

 Jika persamaan (2) diturunkan dua kali dengan menggunakan notasi y´ 

untuk turunan y terhadap u , maka akan diperoleh: 

 
𝜕𝑦

𝜕𝑥
=

𝜕𝑦

𝜕𝑢

𝜕𝑢

𝜕𝑥
= 𝑦′

𝜕𝑢

𝜕𝑥
              (3) 

dan 

𝜕𝑦

𝜕𝑡
=

𝜕𝑦

𝜕𝑢

𝜕𝑢

𝜕𝑡
= 𝑦′

𝜕𝑢

𝜕𝑡
              (4) 

 

karena 𝜕𝑢/𝑑𝑥 = 1 dan 𝜕𝑢/𝑑𝑡 = -v , maka: 

𝜕𝑦

𝜕𝑥
= 𝑦′ 

𝜕𝑦

𝜕𝑡
= −𝑣𝑦′ 

𝜕2𝑦

𝜕𝑥2 = 𝑦′′               (5) 

𝜕𝑦2

𝜕𝑡
= −𝑣

𝜕𝑦 ′

𝜕𝑡
= −𝑣

𝜕𝑦 ′

𝜕𝑥

𝜕𝑢

𝜕𝑡
= 𝑣2𝑦′′            (6) 

 

 Dari dua persamaan di atas diperoleh hubungan antara turunan kedua y 

terhadap x dan turunan kedua y terhadap t: 

 
𝜕2𝑦

𝜕𝑡2 = 𝑣2 𝜕2𝑦

𝜕𝑥2               (7) 
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 Persamaan diferensial yang ditunjukan pada persamaan (7) adalah 

persamaan dasar dari suatu gelombang. Jadi jika ada persamaan yang menyerupai 

persamaan di atas maka persamaan tersebut adalah suatu bentuk gelombang. 

Fungsi 𝑦 = 𝑓 𝑥 + 𝑣𝑡  juga merupakan suatu gelombang karena juga memenuhi 

persamaan (7). Berbeda dengan gelombang 𝑦 = 𝑓 𝑥 − 𝑣𝑡  yang merambat dalam 

arah x positif, 𝑦 = 𝑓 𝑥 + 𝑣𝑡  adalah gelombang yang merambat dalam arah x 

negatif. 

 

3.2 Gelombang sinusoidal 

 Fungsi 𝑦 𝑥 ± 𝑣𝑡  dapat berbentuk sinusoidal, segitiga, kotak, pulsa dan 

lain-lain. Gelombang yang akan dibicarakan dalam penelitian ini adalah 

gelombang yang paling sederhana, yaitu gelombang sinusoidal. Meskipun 

demikian menurut teorema fourier, setiap fungsi apapun dapat dinyatakan sebagai 

kombinasi linier dari gelombang sinusoidal ini. Gelombang sinusoidal yang 

digambarkan hanya sebagai fungsi ruang ditunjukan pada Gambar 3.2. 

 

Gambar 3.2 Gelombang sinusoidal dalam domain ruang. 

 

Persamaan dalam domain ruang ini adalah: 
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 𝑦 = 𝐴 sin
2𝜋

𝜆
𝑥 = 𝐴 sin𝑘𝑥             (8) 

dengan: 

𝐴 = amplitudo 

λ = panjang gelombang (m) 

k = bilangan gelombang (rad/m) 

x = fungsi ruang (m) 

 

 Gelombang sinusoidal yang digambarkan hanya sebagai fungsi waktu 

ditunjukan pada Gambar 3.3 di bawah ini. 

 

Gambar 3.3 Gelombang sinusoidal dalam domain waktu. 

 

Persamaan dalam domain waktu ini adalah: 

 

𝑦 = 𝐴 sin
2𝜋

𝑇
𝑡 = 𝐴 sin 2𝜋𝑓𝑡 = 𝐴 sin 𝜔𝑡           (9) 

 

dengan: 

𝐴 = amplitudo     ω = frekuensi sudut (rad/s) 

T = periode (s)     t  = waktu (s) 

f  = frekuensi (Hz) 
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 Hubungan antara parameter-parameter dalam domain ruang dan waktu dari 

suatu gelombang dipengaruhi oleh kecepatan gelombangnya. Dari Gambar 3.2 

dan Gambar 3.3 diatas dapat disimpulkan bahwa dalam satu siklus, gelombang 

akan menempuh jarak satu panjang gelombang selama satu periode T sehingga 

bila kecepatannya adalah v, maka: 

 

𝜆 = 𝑣 𝑇             (10) 

𝑇 =
1

𝑓
  →  𝜆 = 𝑣

1

𝑓
  →  𝑣 = 𝑓. 𝜆           (11) 

𝜔 = 2𝜋𝑓  𝑘 =
2𝜋

𝜆
  →

𝜔

𝑘
=

2𝜋𝑓
2𝜋

𝜆

= 𝑓 𝜆 = 𝑣        (12) 

 

Bila gelombang dinyatakan dalam domain ruang dan waktu akan diperoleh: 

 

𝑦 = 𝐴 sin(𝑘𝑥 − 𝜔𝑡)            (13) 

 

Persamaan yang digunakan untuk menyatakan gelombang sinusoidal dapat juga 

berbentuk lain dari persamaan (13) seperti pada persamaan (14) dan (15). 

 

𝑦 = 𝐴 sin 𝑘𝑥 − 𝜔𝑡 =𝐴 sin 𝑘(𝑥 −
𝜔

𝑘
𝑡) = 𝐴 sin𝑘(𝑥 − 𝑣𝑡)        (14) 

𝑦 = 𝐴 sin 𝑘𝑥 − 𝜔𝑡 =𝐴 sin𝜔(
𝑘

𝜔
𝑥 − 𝑡) 

= 𝐴 sin 𝜔(
1
𝜔

𝑘

𝑥 − 𝑡) = 𝐴 sin 𝜔(
𝑥

𝑐
− 𝑓𝑡)          (15) 

 

dengan: 

𝐴 = amplitudo     k = bilangan gelombang (rad/m) 

v = kecepatan (m/s)    f  = frekuensi (Hz) 

T = periode (s)     x = fungsi ruang (m) 

λ = panjang gelombang (m)   t = fungsi waktu (s) 

ω = frekuensi sudut (rad/s) 
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3.3 Gelombang seismik 

Gelombang seismik merupakan gelombang yang menjalar di dalam bumi 

disebabkan adanya deformasi struktur, tekanan ataupun tarikan karena sifat 

keelastisan kerak bumi. Gelombang ini membawa energi kemudian menjalarkan 

ke segala arah di seluruh bagian bumi dan mampu dicatat oleh seismograf 

(Siswowidjoyo, 1996).  

Gelombang seismik merupakan gelombang elastis dimana dalam 

penjalarannya gelombang seismik terdiri dari dua jenis, yaitu: 

 

3.3.1  Gelombang Badan (body wave) 

 Gelombang badan terdiri dari gelombang gelombang P dan S. Gelombang 

badan merupakan gelombang yang menjalar dalam media elastik dan arah 

perambatannya ke seluruh bagian di dalam bumi. 

 

1. Gelombang primer (P) 

 Gelombang Primer atau gelombang kompresi merupakan gelombang badan 

(body wave)  yang memiliki kecepatan paling tinggi dari gelombang S. 

Gelombang ini merupakan gelombang longitudinal partikel yang merambat bolak 

balik dengan arah rambatnya. Gelombang ini terjadi karena adanya tekanan. 

Karena memiliki kecepatan tinggi gelombang ini memiliki waktu tiba terlebih 

dahulu dari pada gelombang S. Kecepatan gelombang P (VP) adalah ±5 – 7 km/s 

di kerak bumi, > 8 km/s di dalam mantel dan inti bumi, ±1,5 km/s di dalam air, 

dan ± 0,3 km/s di udara. 
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Gambar 3.4 Gerak gelombang primer (Bolt, 1976). 

 

2. Gelombang sekunder (S) 

 Gelombang S atau gelombang transversal (Shear wave) adalah salah satu 

gelombang badan (body wave)  yang memiliki gerak partikel tegak lurus terhadap 

arah rambatnya serta waktu tibanya setelah gelombang P. Gelombang ini tidak 

dapat merambat pada fluida, sehingga pada inti bumi bagian luar tidak dapat 

terdeteksi sedangkan pada inti bumi bagian dalam mampu dilewati. Kecepatan 

gelombang S (VS) adalah ± 3 – 4 km/s di kerak bumi,  > 4,5 km/s di dalam mantel 

bumi, dan 2,5 – 3,0  km/s di dalam inti bumi (Hidayati, 2010). 

 

Gambar 3.5 Gerak gelombang sekunder (Bolt, 1976). 

 

3. Persamaan kecepatan gelombang P dan S 

 Gelombang badan merupakan gelombang yang energinya ditransfer 

melalui medium di dalam bumi. Gelombang badan dibagi menjadi dua macam, 
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yaitu: P-wave atau gelombang-P/gelombang primer. Gelombang ini adalah 

gelombang longitudinal dimana arah pergerakan partikel akan searah dengan arah 

rambat gelombang. S-wave atau gelombang-S/gelombang sekunder. Gelombang 

ini adalah gelombang transversal dimana arah pergerakan partikel akan tegak 

lurus dengan arah rambat gelombang. Kecepatan gelombang-P lebih besar 

daripada gelombang-S (jika merambat dalam medium yang sama).  

 Penurunan persamaan diasumsikan sebagai sebuah benda (medium) 

homogen berbentuk kubus yang dikenakan oleh sebuah gaya tertentu. Tekanan 

yang mengenai benda tersebut jika ditinjau pada salah satu permukaannya 

mempunyai komponen-komponen sebagai berikut: 

 

 𝜍𝑥𝑥 +
𝜕𝜍𝑥𝑥

𝜕𝑥
𝑑𝑥 ;  𝜍𝑦𝑥 +

𝜕𝜍𝑦𝑥

𝜕𝑥
𝑑𝑥 ;  𝜍𝑧𝑥 +

𝜕𝜍𝑧𝑥

𝜕𝑥
𝑑𝑥  (16) 

 

Komponen-komponen tekanan di atas disebut gaya tiap unit volume benda pada 

bidang x yang berarah pada sumbu x, y, z. Untuk permukaan bidang lainnya, 

hubungan variabel gaya tiap satuan volumenya analog dengan bidang x. Total 

gaya pada sumbu x yang terjadi pada benda kubus adalah: 

 

 𝐹 =  
𝜕𝜍𝑥𝑥

𝜕𝑥
+

𝜕𝜍𝑦𝑥

𝜕𝑦
+

𝜕𝜍𝑧𝑥

𝜕𝑧
 𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧     (17) 

 

Sedangkan menurut Newton, gaya adalah perkalian antara massa dan 

percepatannya, dan bila dikaitkan dengan densitas benda, maka: 

 

 𝐹 = 𝑚𝑎 = 𝜌𝑣𝑎 = 𝜌(𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧)  
𝜕2𝑢

𝜕𝑡 2      (18) 
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Dengan menggunakan definisi gaya tersebut, maka persamaan (17) menjadi (19): 

 

 𝜌 𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧  
𝜕2𝑢

𝜕𝑡 2 =  
𝜕𝜍𝑥𝑥

𝜕𝑥
+

𝜕𝜍𝑦𝑥

𝜕𝑦
+

𝜕𝜍𝑧𝑥

𝜕𝑧
 𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧   

 

 𝜌  
𝜕2𝑢

𝜕𝑡 2 =  
𝜕𝜍𝑥𝑥

𝜕𝑥
+

𝜕𝜍𝑦𝑥

𝜕𝑦
+

𝜕𝜍𝑧𝑥

𝜕𝑧
      (19) 

 

Hubungan ini disebut persamaan gerak yang searah sumbu x. Dengan cara yang 

sama, dapat diperoleh persamaan gerak pada arah lainnya. Selanjutnya dengan 

menggunakan konsep tegangan dan regangan persamaan (19) dapat diturunkan 

menjadi: (20) 

 

 𝜌  
𝜕2𝑢

𝜕𝑡 2
 =  

𝜕𝜍𝑥𝑥

𝜕𝑥
+

𝜕𝜍𝑦𝑥

𝜕𝑦
+

𝜕𝜍𝑧𝑥

𝜕𝑧
       

 

=   𝜆′
𝜕∆

𝜕𝑥
+ 2𝜇

𝜕𝜀𝑥𝑥
𝜕𝑦

 + 𝜇
𝜕𝜀𝑥𝑦
𝜕𝑦

+ 𝜇
𝜕𝜀𝑥𝑧
𝜕𝑧

  

 

= 𝜆′
𝜕∆

𝜕𝑥
+ 𝜇  2

𝜕2𝑢

𝜕𝑥2
+  

𝜕2𝑣

𝜕𝑥𝜕𝑦
+
𝜕2𝑢

𝜕𝑦2
 +  

𝜕2𝑢

𝜕𝑧2
+

𝜕2𝑤

𝜕𝑥𝜕𝑧
   

 

 𝜆′
𝜕∆

𝜕𝑥
+ 𝜇∇2𝑢 + 𝜇

𝜕

𝜕𝑥
 
𝜕𝑢

𝜕𝑥
+

𝜕𝑣

𝜕𝑦
+

𝜕𝑤

𝜕𝑧
  

 

  𝜆′ + 𝜇 
𝜕∆

𝜕𝑥
+  𝜇∇2𝑢       (20) 

 

dengan: 

∇2𝑢 = (𝜕2𝑢 𝜕𝑥2 + 𝜕2𝑢 𝜕𝑦2 + 𝜕2𝑢 𝜕𝑧2 ) 

 

Dengan cara yang sama, persamaan (19) dapat diterapkan pada sumbu y dan z, 

yaitu: (21) dan (22) 
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 𝜌
𝜕2𝑣

𝜕𝑡 2 =  𝜆′ + 𝜇 
𝜕∆

𝜕𝑦
+  𝜇∇2𝑣      (21) 

 

 𝜌
𝜕2𝑤

𝜕𝑡 2 =  𝜆′ + 𝜇 
𝜕∆

𝜕𝑧
+  𝜇∇2𝑤      (22) 

 

Gelombang merambat pada suatu media ke segala arah. Secara tiga dimensi arah 

perambatan gelombang dinyatakan dengan sumbu x, y, z. Untuk menentukan 

persamaan gelombang ini, diferensiasi persamaan (20; 21 dan 22) masing-masing 

terhadap x, y dan z sehingga untuk persamaan (20) diperoleh: (23) 

 

𝜌
𝜕2

𝜕𝑡2
 
𝜕𝑢

𝜕𝑥
+
𝜕𝑣

𝜕𝑦
+
𝜕𝑤

𝜕𝑧
 =  𝜆′ + 𝜇  

𝜕2∆

𝜕𝑥2
+
𝜕2∆

𝜕𝑦2
+
𝜕2∆

𝜕𝑧2
 + 𝜇∇2  

𝜕𝑢

𝜕𝑥
+
𝜕𝑣

𝜕𝑦
+
𝜕𝑤

𝜕𝑧
  

 

 𝜌
𝜕2∆

𝜕𝑡 2 = (𝜆′ + 2𝜇) ∇2∆ 

 

 
𝜌

(𝜆′ +2𝜇 )

𝜕2∆

𝜕𝑡 2 = ∇2∆       (23) 

 

Persamaan (23) merupakan persamaan gelombang longitudinal. Dari persamaan 

gelombang tersebut diperoleh kecepatan gelombang longitudinal atau dikenal 

dengan kecepatan gelombang-P yaitu: (24) 

 

 𝑣𝑝 =  
𝜆′ +2𝜇

𝜌
 

1

2
        (24) 

 

Untuk menurunkan persamaan gelombang transversal, maka persamaan (21) 

diturunkan terhadap z dan persamaan (22) diturunkan terhadap y. Hasil turunan 

persamaan (21) dikurangi hasil turunan persamaan (22) menghasilkan: (25) 
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 𝜌
𝜕2

𝜕𝑡 2  
𝜕𝑤

𝜕𝑦
−

𝜕𝑣

𝜕𝑧
 = 𝜇∇2  

𝜕𝑤

𝜕𝑦
−

𝜕𝑣

𝜕𝑧
      (25) 

  

Dengan menggunakan definisi konsep regangan, persamaan (25) dalam arah x, 

dituliskan menjadi: 

 

 𝜌
𝜕2

𝜕𝑡 2
 𝜃𝑥 = 𝜇∇2 𝜃𝑥  

 

 
𝜌

𝜇

𝜕2𝜃𝑥

𝜕𝑡 2 = ∇2 𝜃𝑥        (26) 

 

Untuk arah penjalaran y dan z diturunkan dengan cara yang sama, sehingga 

diperoleh hubungan: (27) dan (28) 

 

 𝜌
𝜕2

𝜕𝑡 2
 𝜃𝑦 = 𝜇∇2 𝜃𝑦        (27) 

 

 𝜌
𝜕2

𝜕𝑡 2
 𝜃𝑧 = 𝜇∇2 𝜃𝑧        (28) 

  

Persamaan (26), (27) dan (28) menyatakan persamaan gelombang transversal. 

Dari persamaan gelombang tersebut diperoleh kecepatan gelombang transversal 

atau dikenal dengan kecepatan gelombang-S yaitu: (29) 

 

 𝑣𝑠 =  
𝜇

𝜌
 

1

2
        (29) 

 

dengan: 

ρ = densitas (gr/cm
3
) 

λ = konstanta lame 

μ = modulus rigiditas 

σ = rasio poisson  
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3.3.2  Gelombang Permukaan 

 Gelombang permukaan merupakan gelombang yang merambat melalui 

permukaan dari sebuah materi dimana amplitudo dari gelombang ini akan 

semakin melemah bila semakin masuk ke dalam medium. 

 

1. Gelombang Love 

 Gelombang ini merupakan gelombang yang arah rambat partikelnya 

bergetar melintang terhadap arah penjalarannya. Gelombang Love merupakan 

gelombang transversal, kecepatan gelombang ini di permukaan bumi (VL) adalah 

± 2,0 – 4,4 km/s (Hidayati, 2010).  

 

 

Gambar 3.6 Gerak Gelombang Love (Bolt, 1976). 

 

2. Gelombang Rayleigh 

 Gelombang Rayleigh merupakan jenis gelombang permukaan yang 

memiliki kecepatan (VR) adalah ± 2,0 – 4,2 km/s di dalam bumi. Arah rambatnya 

bergerak tegak lurus terhadap arah rambat dan searah bidang datar (Hidayati, 

2010). 
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Gambar 3.7 Gerak gelombang Rayleigh (Bolt, 1976). 

   

3.4 Atenuasi Gelombang Seismik 

Pada penyebaran gelombang di Bumi kita ketahui bahwa idealnya bumi 

memiliki sifat murni elastis, sehingga gelombang seismik mengalami refleksi, 

refraksi dan transmisi energi pada batas kontrol amplitudo dari pulsa seismik. 

Bumi sebenarnya tidak elastis sempurna, dan propagasi gelombang mengalami 

pelemahan seiring dengan berjalannya waktu karena berbagai mekanisme 

pelepasan energi (Lay dan Wallace, 1995).  

Pengaruh atenuasi terhadap sinyal seismik dapat dilihat  pada penurunan 

amplitudo dan melebarnya sinyal (panjang gelombang). Hal ini menunjukan 

bahwa atenuasi merupakan gabungan antara pengurangan energi dan penyerapan 

frekuensi secara simultan, karena medium yang dilewati gelombang seismik 

memiliki tingkat redaman yang berbeda-beda maka penyerapan frekuensi oleh 

medium tersebut tidak sama.  Dalam media nyata, amplitudo suatu sistem osilasi 

meluruh dengan waktu nol. Sistem tersebut digambarkan sebagai sistem teredam. 

Hal ini biasanya hasil dari konversi energi kinetik menjadi panas, yang terjadi 

karena gesekan, gaya redaman.  
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Gelombang gempa yang merambat di dalam bumi akan kehilangan 

amplitudo dan dilemahkan. Kedua mekanisme yang berkontribusi pada kejadian 

ini adalah atenuasi intrinsik/ anelastik dan atenuasi semu. Hasil dari atenuasi 

intrinsik/ anelastik adalah hilangnya mekanisme aktual seperti resonansi teredam, 

relaksasi dan kekentalan. Kesemuannya terkait dengan gesekan internal medium. 

Atenuasi semu mungkin dihasilkan dari efek geometri, seperti refraksi, refleksi, 

dan hamburan (scattering). Hamburan energi gelombang dipercaya karena 

perbandingan inhomogenitas dalam skala ke panjang gelombang pada gelombang 

elastis. Atenuasi ini linier dan bergantung pada frekuensi (Joan, 1996). 

Perpindahan energi potensial (posisi partikel) ke energi kinetik (kecepatan 

partikel) berturut-turut sebagai sebuah propagasi gelombang tidak sepenuhnya 

dapat kembali seperti perpindahan mineral selama dislokasi atau penyebaran 

panas pada batas butir yang menghasilkan energi gelombang. Kesamaan proses 

ini biasa dideskripsikan sebagai gesekan internal (internal friction) dan efek dari 

gesekan internal dapat dimodelkan dengan penggambaran gejala logis karena 

proses mikrosopik yang komplek. (Lay dan Wallace, 1995). 

Penggambaran sederhana dari atenuasi dapat dibentuk dari gerak bolak-

balik atau osilasi massa pada sebuah pegas Gambar 3.8.  

 

Gambar 3.8 Model gejala logis untuk atenuasi seismik (Lay dan Wallace, 1995). 
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 Ilustrasi pegas di atas merepresentasikan proses elastisitas dalam Bumi. 

Gaya f merepresentasikan gesekan yang berlawanan dengan gerak massa. Pada 

gambar diatas massa m ditambahkan pada sebuah pegas dengan konstanta k (k 

adalah ukuran kekakuan pegas) terdorong-dorong sepanjang permukaan 

penampang. 

 

3.5 Macam-macam gempabumi 

1. Gempa Tektonik 

 Adalah gempa yang disebabkan oleh pergeseran lempeng tektonik. 

Lempeng tektonik bumi kita ini terus bergerak, ada yang saling mendekat di bagi 

menjadi; penunjaman antara kedua lempeng samudra dan penunjaman antara 

lempeng samudra dan lempeng benua. 

 Tumbukan antara kedua lempeng benua saling menjauh, atau saling 

menggelangsar. Karena tepian lempeng yang tidak rata, jika bergesekan maka, 

timbullah friksi. Friksi inilah yang kemudian melepaskan energi goncangan. 

 

Gambar 3.9 Proses terjadinya Gempa tektonik. 

http://dedekusn.files.wordpress.com/2012/04/tektonik.jpg
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 Gempabumi ini banyak menimbulkan kerusakan atau bencana alam di bumi, 

getaran gempabumi yang kuat mampu menjalar keseluruh bagian bumi. Seperti 

diketahui dari Gambar 3.9 bahwa kulit bumi terdiri dari lempeng lempeng 

tektonik yang terdiri dari lapisan lapisan batuan. Tiap tiap lapisan memiliki 

kekerasan dan massa jenis yang berbeda satu sama lain. Lapisan kulit bumi 

tersebut mengalami pergeseran akibat arus konveksi yang terjadi di dalam bumi. 

  

2. Gempa Vulkanik 

 Gempa ini disebabkan oleh kegiatan gunung api. Magma yang berada pada 

kantong di bawah gunung tersebut  mendapat tekanan dan  melepaskan energinya 

secara tiba-tiba sehingga menimbulkan getaran tanah. Sebenarnya mekanisme 

gempa tektonik dan vulkanik sama. Naiknya magma ke permukaan juga dipicu 

oleh pergeseran lempeng tektonik pada sesar bumi. Biasanya ini terjadi pada batas 

lempeng tektonik yang bersifat konvergen (saling mendesak). Hanya saja pada 

gempa vulkanik, efek goncangan lebih ditimbulkan karena desakan magma, 

sedangkan pada gempa tektonik, efek goncangan langsung ditimbulkan oleh 

benturan kedua lempeng tektonik. Bila lempeng tektonik yang terlibat adalah 

lempeng benua dengan lempeng samudra, sesarnya berada di dasar laut, karena itu 

biasanya benturan yang terjadi berpotensi menimbulkan tsunami. 

 

3.6 Klasifikasi gempa vulkanik 

 Berbagai gempabumi yang diamati oleh pengamatan seismik di gunungapi 

aktif dan berbagai memberikan informasi penting mengenai aktivitas gunungapi. 

Klasifikasi gempa vulkanik dikelompokkan oleh T. Minakami berdasarkan bentuk 

rekaman gempa, perkiraan hiposenternya dan perkiraan proses yang terjadi di 

dalam tubuh gunungapi  (Minakami, 1974). 
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1. Gempa vulkanik dalam (tipe A/VA)  

 Sumber dari tipe gempa ini terletak di bawah gunungapi pada kedalaman 1 

sampai 20 km, biasanya muncul pada gunungapi yang aktif. Gempa tipe A dapat 

disebabkan oleh adanya magma yang naik ke permukaan yang disertai rekahan-

rekahan. Ciri utama dari gempa tipe A ini adalah selisih waktu tiba gelombang 

Primer (P) dan gelombang Sekunder (S) sampai 5 detik dan berdasarkan sifat 

fisisnya, gempa ini bentuknya mirip dengan gempa tektonik. 

 

Gambar 3.10 Rekaman seismik gempa tipe A (Minakami, 1974). 

  

2. Gempa vulkanik dangkal (tipe B/VB) 

 Sumber gempa vulkanik tipe B diperkirakan kurang dari 1 km dari kawah 

gunungapi yang aktif. Gerakan awalnya cukup jelas dengan waktu tiba gelombang 

S yang tidak jelas dan mempunyai nilai magnitudo yang kecil. Selisih waktu tiba 

gelombang P dan gelombang S kurang dari 1 detik.  

 

Gambar 3.11 Rekaman seismik gempa tipe B (Minakami, 1974). 
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 Dalam pelaksanaannya, untuk membedakan gempa vulkanik dangkal dan 

dalam dibedakan dari bisa dibacanya waktu tiba gelombang S. Bila waktu tiba 

gelombang S tidak dapat dibaca dikategorikan sebagai gempa vulkanik dangkal 

dan bila dapat dibaca (walau di bawah 1 s) dikategorikan ke dalam gempa 

vulkanik dalam. 

 

3. Gempa letusan  

 Gempa letusan disebabkan oleh terjadinya letusan yang bersifat eksplosif. 

Berdasarkan hasil pengamatan seismik sampai saat ini dapat dikatakan bahwa 

gerakan pertama dari gempa letusan adalah push-up atau gerakan ke atas. Dengan 

kata lain, gempa letusan ditimbulkan oleh mekanisme sebuah sumber tunggal 

yang positif.   

 

Gambar 3.12 Rekaman seismik gempa letusan (Minakami, 1974). 

 

4. Gempa tremor  

 Gempa tremor merupakan gempa yang menerus terjadi di sekitar 

gunungapi, jenis gempa ini dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu:  

a. Tremor Harmonik, getaran yang menerus secara sinusoidal. Kedalaman 

sumber gempa diperkirakan antara 5 – 15 km. 
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Gambar 3.13 Rekaman seismik gempa tremor harmonik (Minakami, 1974). 

 

b. Tremor Spasmodik, getaran terus menerus tetapi tidak beraturan. Sumber 

gempabumi diperkirakan mempunyai kedalaman antara 45-60 km.  

 

Gambar 3.14 Rekaman seismik gempa tremor spasmodik (Minakami, 1974). 

 

 Salah satu contoh dari tremor adalah letusan tipe Hawaii yang selalu 

berulang tiap beberapa detik dan akan berakhir dalam waktu yang cukup lama. 

Tremor yang ditimbulkan oleh letusan-letusan tersebut selalu berulang-ulang, 

sehingga dalam seismogram terlihat sebagai getaran yang menerus saling 

bertumpukan. 

 

3.7 Sistem Penerima Seismograf  

Seismograf adalah instrumen untuk mendapatkan data rekaman seismik dan 

untuk saat ini hampir seluruh Pos Gunungapi di Indonesia menggunaan 

seismograf yang bekerja dengan sistim RTS (Radio Telemetry System) baik digital 

maupun analog. Data ditransmisikan ke Pos pengamatan dengan teknik propagasi 
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gelombang radio. Di Pos, data diterima receiver, didemodulasikan oleh 

diskriminator menjadi tegangan analog kembali, dan direkam ke seismogram 

dengan galvanometer. RTS digital memiliki prinsip yang hampir sama, 

perbedaannya hanya pada transmiter, data yang dimodulasikan sudah berupa data-

data digital. Tentunya dengan mengubah data analog seismometer menjadi digital 

menggunakan ADC (Analog to Digital Converter).  

Berbeda dengan seismograf analog yang amplitudo rekaman gelombangnya 

dalam satuan milimeter (mm), amplitudo rekaman gelombang seismik digital 

tidak memiliki satuan, namun untuk memperoleh satuan dari amplitudo rekaman 

seismik digital maka perlu dilakukan konversi terlebih dahulu. Konversi yang 

dilakukan bergantung spesifikasi alat yang digunakan (Ernawati, 2011). 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam konversi amplitudo rekaman seismik 

digital adalah:  

1. Sensitivitas alat  

2. Perbesaran alat  

3. Nilai digital dari rekaman 

 

3.8 Hubungan Aktivitas Vulkanik dengan Gempabumi 

Gempa bumi pada umumnya disebabkan oleh 2 peristiwa, yaitu peristiwa 

tektonik yang disebut gempa tektonik dan peristiwa vulkanik yang disebut gempa 

vulkanik. Gempa vulkanik terjadi karena adanya aktivitas gunungapi, baik berupa 

gerakan magma yang menuju ke permukaan maupun letusan atau hembusan gas 

yang dikeluarkan dari tubuh gunungapi. Aktifitas gempa bumi di bawah gunung 

api akan selalu meningkat sebelum terjadinya erupsi karena magma dan gas 
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gunung api yang harus terlebih dahulu mendorong ke permukaan melalui rekahan 

dan lorong-lorong. Ketika magma dan gas vulkanik berpindah akan menyebabkan 

retakan hingga pecahnya batuan. Retakan atau pun pecahnya batuan ini 

merupakan sumber getaran. Ketika batu pecah pada frekuensi tinggi, gempa bumi 

akan timbul seperti pada Gambar 3.15 berikut. 

 

 

Gambar 3.15 Pergerakan Magma Gunungapi yang memicu gempabumi 

(Rovicky, 2007). 

 

Letusan gunungapi sendiri sebenarnya disebabkan oleh gaya yang berasal 

dari dalam bumi akibat terganggunya sistem kesetimbangan magma 

(kesetimbangan suhu, termodinamika dan hidrosratik) dan sistem kesetimbangan 

geologi (kesetimbangan gaya tarik bumi, kimia-fisika, dan panas bumi). Dan 

letusan gunungapi adalah suatu kenampakan gejala vulkanisme ke arah 

permukaan, atau suatu aspek kimiawi pemindahan tenaga ke arah permukaan, 

yang tergantung kandungan tenaga dalam dapur magma yang dipengaruhi oleh 

keluaran panas pada saat magma mendingin dan tekanan gas selama 

pembekuannya. 

https://earthmax.files.wordpress.com/2010/02/magmacracks.gif


38 
 

Gempa vulkanik biasa terjadi sebelum, sesaat maupun sesudah letusan. 

Tetapi gejala tersebut tidak selalu sama pada tiap-tiap gunungapi. Mungkin saja 

terjadi, gempa vulkanik sebelum letusan jumlahnya lebih banyak dari pada 

sesudahnya. Suatu kenyataan bahwa meskipun gunungapi itu mempunyai batuan 

yang sejenis, bahkan pada gunungapi yang sama sekalipun, gejala kegempaan 

sehubungan dengan letusan tidak selalu sama. Perbedaan diantaranya disebabkan 

oleh struktur batuan masing-masing gunungapi. Sedangkan perubahan gejala 

mungkin karena perubahan kekentalan magma, proses mineralisasi dalam magma 

ketika terjadi pendinginan dalam perjalanannya menuju kepermukaan bumi yang 

dapat merubah mekanisma letusan dan masih banyak kemungkinan-kemungkinan 

lainnya (Siswowidjoyo, 1981). 

 

3.9 Hubungan Aktivitas Vulkanik dengan Letusan Gunungapi 

Gempabumi pada gunungapi disebabkan oleh adanya aktivitas vulkanik, 

baik berupa gerakan magma yang menuju ke permukaan maupun letusan atau 

hembusan gas yang dikeluarkan dari tubuh gunungapi. Letusan gunungapi 

disebabkan oleh gaya yang berasal dari dalam bumi akibat terganggunya sistem 

kesetimbangan magma (kesetimbangan suhu, termodinamika dan hidrosratik) dan 

sistem kesetimbangan geologi (kesetimbangan gaya tarik bumi, kimia-fisika, dan 

panas bumi). Letusan gunungapi adalah suatu kenampakan gejala vulkanisme ke 

arah permukaan, atau suatu aspek kimiawi pemindahan tenaga ke arah 

permukaan, yang bergantung pada kandungan tenaga dalam dapur magma yang 

dipengaruhi oleh keluaran panas pada saat magma mendingin dan tekanan gas 

selama pembekuannya (Siswowidjoyo, 1996). 
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Gempa vulkanik biasa terjadi sebelum, sesaat maupun sesudah letusan, 

tetapi gejala tersebut tidak selalu sama pada tiap-tiap gunungapi. Mungkin saja 

terjadi, gempa vulkanik sebelum letusan jumlahnya lebih banyak dari pada 

sesudahnya. Suatu kenyataan bahwa meskipun gunungapi itu mempunyai batuan 

yang sejenis, bahkan pada gunungapi yang sama sekalipun, gejala kegempaan 

sehubungan dengan letusan tidak selalu sama. Perbedaan diantaranya disebabkan 

oleh struktur batuan masing-masing gunungapi. Sedangkan perubahan gejala 

mungkin karena perubahan kekentalan magma, proses mineralisasi dalam magma 

ketika terjadi pendinginan dalam perjalanannya menuju ke permukaan bumi yang 

dapat merubah mekanisme letusan dan masih banyak kemungkinan-kemungkinan 

lainnya (Siswowidjojo, 1996). 

 

Gambar 3.16 Mekanisme letusan gunungapi (Rovicky, 2007). 
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 Pada Gambar 3.16 diperlihatkan dengan jelas bagaimana letusan gunungapi 

terjadi. Magma yang mengandung gas, sedikit demi sedikit naik ke permukaan 

karena massanya yang lebih ringan dibanding batu-batuan padat di sekelilingnya. 

Sehingga menyebabkan gempa vulkanik yang menyebabkan rekahan-rekahan 

pada dinding magma. Rekahan akibat desakan magma ini menyebabkan sumbat 

magma runtuh dan air yang berada diatas sumbat masuk ke magma dan mendidih 

dengan cepat. Tekanan uap akibat air yang mendidih inilah yang dapat 

menimbulkan ledakan sehingga tekanan magma ke atas menjadi lebih mudah 

karena adanya retakan pada sumbat magma. Seluruh air pada danau pun langsung 

menyentuh magma langsung berubah menjadi uap yang bertekanan tinggi 

sehingga tekanan magma mendesak keatas semakin tak terbendung. Akibat 

letusan ini rekahan-rekahan dapat menimbulkan longsoran baik ke dalam maupun 

ke luar. Apabila tekanan magma cukup besar maka akan terjadi letusan magmatik 

yang menyebabkan dinding kawah runtuh. Letusan ini dapat menyebabkan 

keluarnya lahar, material vulkanik bercampur air, debu dan awan vulkanik 

(Siswowidjoyo, 1996). 

  

3.10 Parameter Gempabumi 

 Setiap kejadian gempabumi akan menghasilkan informasi seismik berupa 

rekaman sinyal berbentuk gelombang. Informasi seismik selanjutnya mengalami 

proses pengumpulan, pengolahan dan analisis sehingga menjadi parameter 

gempabumi. Beberapa parameter tersebut yaitu: 
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3.10.1  Magnitudo Gempa 

Magnitudo gempa adalah sebuah besaran yang menyatakan besarnya energi 

seismik yang dipancarkan oleh sumber gempa. Besaran ini akan berharga sama, 

meskipun dihitung dari tempat yang berbeda. Skala yang kerap digunakan untuk 

menyatakan magnitudo gempa ini adalah Skala Richter (Richter Scale). Konsep 

“Magnitudo Gempabumi” sebagai skala kekuatan relatif hasil dari pengukuran 

fase amplitude dikemukakan pertama kali oleh K. Wadati dan C. Richter sekitar 

tahun 1930 (Lay. T and Wallace. T.C, 1995). 

Kekuatan gempabumi dinyatakan dengan besaran Magnitudo dalam skala 

logaritma basis 10. Suatu harga Magnitudo diperoleh sebagai hasil analisis tipe 

gelombang seismik tertentu (berupa rekaman getaran tanah yang tercatat paling 

besar) dengan memperhitungkan koreksi jarak stasiun pencatat ke episenter. 

Terdapat empat jenis Magnitudo yang umum digunakan pada masa sekarang 

yaitu ; Magnitudo lokal, Magnitudo bodi, Magnitudo permukaan dan Magnitudo 

momen (Lay. T and Wallace. T.C, 1995). 

 

1. Magnitudo Lokal (ML) 

 Magnitudo lokal (ML) pertama kali diperkenalkan oleh Richter di awal 

tahun 1930-an dengan menggunakan data kejadian gempabumi di daerah 

California yang direkam oleh Seismograf Woods-Anderson. Menurutnya dengan 

mengetahui jarak episenter ke seismograf dan mengukur amplitude maksimum 

dari sinyal yang tercatat di seismograf maka dapat dilakukan pendekatan untuk 

mengetahui besarnya gempabumi yang terjadi. (Gutenberg and Richter, 1942). 

Magnitudo lokal mempunyai rumus empiris sebagai berikut: 
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 𝑀𝐿 = log𝑎 + log𝐷 − 2.92       (30) 

dengan:  

𝑎 = amplitude getaran tanah (mm) 

𝐷 = jarak Stasiun pencatat ke sumber gempabumi (km) 

ML mempunyai standard epicenter 100 km. Jadi untuk mengatasi gempa 

yang mempunyai episenter kurang dari atau lebih dari 100 km digunakan sistem 

nomograph untuk menormalisasi amplitudo bumi dekat atau jauh dari 100 km 

berdasarkan atenuasi energi seismik di california. Selain itu ML akan mengalami 

saturasi pada gempa dengan kekuatan 6,5 skala richter ke atas. 

Skala Richter dirancang dengan logaritma, yang berarti bahwa setiap 

langkah menunjukkan kekuatan yang 10 kali lebih hebat dari sebelumnya. 5 Skala 

Richter menunjukkan benturan keras, yang 10 kali lebih kuat dari 4 Skala Richter 

dan 100 kali lebih kuat dari 3 Skala Richter. Perhitungan ini sering disebut 

sebagai Skala Richter terbuka, karena tidak beroperasi tanpa batas atas. Ukuran 

Skala Richter dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut: 

 

Tabel 3.1 Skala Richter magnitudo gempa. 

Ukuran Skala Richter Keterangan 

1,0 - 3,0 Tidak diberi label oleh manusia. 

3,0 - 3,9 
Dirasakan oleh masyarakat di sekitar pusat gempa. 

Lampu gantung mulai goyang. 

4,0 - 4,9 
Terasa sekali getarannya. Jendela bergetar, permukaan 

air beriak-riak, daun pintu terbuka-tutup sendiri. 

5,0 - 5,9 

Sangat sulit untuk berdiri tegak. Porselin dan kaca 

pecah, dinding yang lemah runtuh, dan permukaan air 

di daratan terbentuk gelombang air. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Skala_Richter
http://id.wikipedia.org/wiki/Logaritma
http://id.wikipedia.org/wiki/Skala_Richter
http://id.wikipedia.org/wiki/Skala_Richter
http://id.wikipedia.org/wiki/Skala_Richter
http://id.wikipedia.org/wiki/Skala_Richter
http://id.wikipedia.org/wiki/Skala_Richter
http://id.wikipedia.org/wiki/Skala_Richter
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Ukuran Skala Richter Keterangan 

6,0 - 6,9 

Batu runtuh bersama-sama, runtuhnya bangunan 

bertingkat tinggi, rubuhnya bangunan lemah, retakkan 

di dalam tanah. Dapat menimbulkan kerusakan pada 

fisik dan menimbulkan korban jiwa manusia pada 

radius sampai 100 kilometer. 

7,0 - 7,9 

Pada skala ini termasuk gempa bumi besar. Dapat 

menyebabkan kerusakan serius pada daerah yang lebih 

luas. Tanah longsor, jembatan roboh, bendungan rusak 

dan hancur. Beberapa bangunan tetap, keretakan besar 

di tanah, rel kereta api rusak. Terjadi kerusakan total di 

daerah gempa. 

8,0 - … 

Gempa bumi besar. Dapat menyebabkan kerusakan 

serius di beberapa daerah dalam radius seratus 

kilometer dari wilayah gempa. 

 

 Kekurangan dari penggunaan magnitudo lokal ini adalah pemakaian 

seismograf Wood-Anderson yang tidak umum dan tidak bisa mencatat magnitudo 

yang lebih besar dari 6.8. Nilai amplitudo yang digunakan untuk menghitung 

magnitudo lokal adalah amplitudo maximum gerakan tanah yang tercatat oleh 

seismograf torsi (torsion seismograph) Wood-Anderson, yang mempunyai 

periode natural = 0,8 sekon, magnifikasi (perbesaran) = 2800, dan faktor redaman 

= 0,8. Selain itu penggunaan kejadian gempabumi yang terbatas pada wilayah 

California dalam menurunkan persamaan empiris membuat jenis magnitudo ini 

paling tepat digunakan untuk daerah tersebut saja. Meskipun demikian, ML masih 

digunakan dikarenakan kebanyakan bangunan dan gedung memiliki frekuensi 

resonansi mendekati 1 Hz, dimana frekuensi tersebut mendekati (0.8 Hz) sehingga 
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ML dipakai sebagai indikasi besarnya kerusakan struktural yang bisa disebabkan 

oleh sebuah gempabumi. 

 

2. Magnitudo Bodi (Mb) 

 Terbatasnya penggunaan magnitudo lokal untuk jarak tertentu membuat 

dikembangkannya tipe magnitudo yang bisa digunakan secara luas. Salah satunya 

adalah mb atau magnitudo bodi (Body-Wave Magnitudo). Magnitudo ini 

didefinisikan berdasarkan catatan amplitude dari gelombang P yang menjalar 

melalui bagian dalam bumi (Lay. T and Wallace.T.C. 1995).  

Secara umum dirumuskan dengan persamaan: 

 

 𝑚𝑏 =  𝑙𝑜𝑔 ( 𝑎 / 𝑇 )  +  𝑄 ( ,𝐷 )     (31) 

 

dengan: 

 

𝑎  = amplitudo getaran (mm), 

𝑇  = periode getaran (detik) 

𝑄 ( ,𝐷 ) = koreksi jarak D dan kedalaman h. 

 

 Selain terdapat mb adalagi yang disebut mB , mB digunakan untuk periode 

panjang sedangkan mb untuk periode pendek. 

 

3. Magnitudo Permukaan (Ms) 

 Selain Magnitudo bodi dikembangkan pula Ms, Magnitudo permukaan 

(Surface-wave Magnitudo). Magnitudo tipe ini didapatkan sebagai hasil 
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pengukuran terhadap gelombang permukaan (surface waves). Untuk jarak D> 600 

km seismogram periode panjang (long-period seismogram) dari gempabumi 

dangkal didominasi oleh gelombang permukaan. Gelombang ini biasanya 

mempunyai periode sekitar 20 detik. Magnitudo ini juga akan mengalami saturasi 

pada gempa yang mempunyai kekuatan di atas 8 skala richter. Amplitude 

gelombang permukaan sangat tergantung pada jarak D dan kedalaman sumber 

gempa h. Gempabumi dalam tidak menghasilkan gelombang permukaan, karena 

itu persamaan Ms tidak memerlukan koreksi kedalaman. Magnitudo permukaan 

mempunyai bentuk rumus sebagai berikut: 

 

 𝑀𝑠 =  𝑙𝑜𝑔 𝑎 +  𝑎 𝑙𝑜𝑔 𝐷 +  𝑏      (32) 

 

dengan: 

 

a  = amplitude maksimum dari pergeseran tanah horisontal pada periode 20 

detik, 

D  = Jarak (km) 

 

(a dan b adalah koefisien dan konstanta yang didapatkan dengan pendekatan 

empiris. Persamaan ini digunakan hanya untuk gempa dengan kedalaman sekitar 

60 km). 

  

Hubungan antara Ms dan mb dapat dinyatakan dalam persamaan: 

 

 𝑚𝑏 =  2.5 +  0.63 𝑀𝑠 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑀𝑠 =  1.59 𝑚𝑏 –  3.97  (33) 

 



46 
 

4. Magnitudo Momen (Mw) 

Kekuatan gempabumi sangat berkaitan dengan energi yang dilepaskan oleh 

sumbernya. Pelepasan energi ini berbentuk gelombang yang menjalar ke 

permukaan dan bagian dalam bumi. Dalam penjalarannya energi ini mengalami 

pelemahan karena absorbsi dari batuan yang dilaluinya, sehingga energi yang 

sampai ke stasiun pencatat kurang dapat menggambarkan energi gempabumi di 

hiposenter. Berdasarkan Teori Elastik Rebound diperkenalkan istilah momen 

seismik (seismic moment). Momen seismik dapat diestimasi dari dimensi 

pergeseran bidang sesar atau dari analisis karakteristik gelombang gempabumi 

yang direkam di stasiun pencatat khususnya dengan seismograf periode bebas 

(broadband seismograph). 

 

 𝑀𝑜 =  µ 𝐷 𝐴        (34) 

 

dengan:  

 

Mo = momen seismik, 

µ  = rigiditas, 

D  = pergeseran rata-rata bidang sesar, 

A  = area sesar. 

 

 Secara empiris hubungan antara momen seismik dan magnitudo permukaan 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

 𝑙𝑜𝑔 𝑀𝑜 =  1.5 𝑀𝑠 +  16.1      (35) 

 

Ms = magnitudo permukaan (Skala Richter) 
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 Kanamori (1997) dan Lay. T and Wallace. T. C, (1995) memperkenalkan 

Magnitudo momen (moment magnitudo) yaitu suatu tipe magnitudo yang 

berkaitan dengan momen seismik namun tidak bergantung dari besarnya 

magnitudo permukaan: 

 

 𝑀𝑤 =  ( 𝑙𝑜𝑔 𝑀𝑜 / 1.5 ) –  10.73      (36) 

 

dengan:  

 

Mw  = magnitudo momen, 

Mo  = momen seismik (dyne.cm). 

 

Tabel 3.2 Perbandingan besaran Magnitudo Mb, Ms, Mw. 

 

 Meskipun dapat menyatakan jumlah energi yang dilepaskan di sumber 

gempabumi dengan lebih akurat, namun pengukuran magnitudo momen lebih 

komplek dibandingkan pengukuran magnitudo ML, Ms dan mb. Karena itu 

penggunaannya juga lebih sedikit dibandingkan penggunaan ketiga magnitudo 

lainnya (Lay. T and Wallace. T. C, 1995).  
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3.10.2  Stress drop 

 Stress drop yaitu perbedaan tekanan dari sebuah patahan pada sebelum dan 

sesudah terjadinya gempabumi. Stress drop berhubungan dengan pelepasan energi 

sebagai hasil dari rupture gempabumi (ditandakan oleh momen seismik atau 

magnitudo) dan berhubungan juga dengan dimensi dari rupture (rekahan). Stress 

drop yang konstan dengan pertambahan nilai magnitudo menunjukan jumlah 

besaran pelepasan energi per unit area dari patahan rupture yang ditunjukan oleh 

bertambahnya ukuran rupture. Salah satu faktor yang menyebabkan variasi pada 

stress drop tergantung pada sifat fisis dari bumi, terutama kedalaman. Beberapa 

bagian dari patahan akan lebih kuat dari yang lainnya, ini akan mempengaruhi 

besarnya stress yang tersimpan atau yang dilepaskan. 

Stress drop dinyatakan dalam persamaan berikut: 

 

 ∆𝜍 =
7𝑀𝑜

16𝑟3        (37) 

 

dengan: 

∆𝜍  = stress drop 

Mo  = momen seismik 

r  = rupture area 

 

3.10.3  Energi Gempa 

 Persamaan yang sering digunakan untuk mengestimasi Energi gempa, yaitu 

perumusan energi oleh Guttenberg – Richter (1956) yang merumuskan energi 

berdasarkan harga magnitudo. Dasar dalam menentukan magnitudo gelombang 
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bodi (m), adalah jumlah total energi gelombang elastik yang ditransfer dalam 

bentuk gelombang P dan Gelombang S. Jumlah energi total yang ditimbulkan oleh 

gelombang bodi adalah: 

 𝐿𝑜𝑔 𝐸𝑜 =  𝑎 +  𝑏 𝑚        (38) 

 

Dimana m didefinisikan sebagai magnitudo gelombang bodi: 

 

 𝑚 =  𝐿𝑜𝑔 𝐴/𝑇 +  𝑓(∆,)  +  𝐶𝑟 +  𝐶𝑠     (39) 

 

Suku pertama yang merupakan bagian konstanta dikumpulkan menjadi a. 

Bagian yang memuat semua perubah dikumpulkan dalam b m. Fungsi f(∆,h) 

disebut faktor kalibrasi magnitudo. Sehingga untuk gelombang P, S dan PP 

harganya telah ditabelkan oleh Guttenberg – Richter (1956). Cr adalah koreksi 

regional menyangkut pola radiasi. Cs adalah koreksi stasiun menyangkut 

penerimaan di stasiun. 

Secara empiris Guttenberg – Richter (1956) menentukan konstanta a dan b 

dengan menentukan magnitudo m dan Log Eo, dimana Log Eo ditentukan 

langsung dengan mengintegrasi gelombang yang terekam. Sehingga diperoleh 

hubungan: 

 

 𝐿𝑜𝑔 𝐸𝑜 =  5,8 + 2,4 𝑚      (39) 

 

 Sedangkan magnitudo gelombang body (m) dan magnitudo gelombang 

permukaan (M) mempunyai hubungan secara linier sebagai: 

 

 𝑚 =  2,5 +  0,63 𝑀        (40) 
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 Dengan mensubstitusikan persamaan (40) terhadap (39) diperoleh 

persamaan energi: 

 

 𝐿𝑜𝑔 𝐸𝑜 =  11,8 +  1,5 𝑀      (41) 

 

 Dalam hal ini satuan energi dalam erg. Persamaan ini sering dipakai dalam 

menentukan energi karakteristik gempa vulkanik karena persamaan ini cocok 

dipakai untuk gempa-gempa lokal seperti gempa vulkanik. Berdasarkan 

persamaan tersebut, kenaikan magnitudo gempa sebesar 1 skala richter akan 

berkaitan dengan kenaikan amplitudo yang dirasakan disuatu tempat sebesar 10 

kali, dan kenaikan energi sebesar 25 sampai 30 kali. Untuk mendapatkan 

gambaran seberapa besar energi yang dilepaskan pada suatu kejadian gempa, kita 

dapat menggunakan persamaan di atas untuk menghitung energi gempa yang 

mempunyai magnitudo mb = 6.8. Perhitungan energi ini akan menghasilkan angka 

sebesar 1022 erg = 1015 joule = 278 juta kWh. Angka ini mendekati energi listrik 

yang dihasilkan oleh generator berkekuatan 32 mega watt selama 1 tahun. Jadi 

untuk gempa dengan magnitudo 7.8, energinya menjadi kurang lebih 30 kali lipat 

dari itu (30 x 278 juta kWh). 

 

Tabel 3.3 Perbandingan pelepasan energi dengan beberapa event. 

Event Magnitudo Energi (Erg) Bom (setara TNT) 

1960, Chile 9.5 1.0 x 10
26

 11000 megaton (mt) 

2004, Sumatra 9.3 5.6 x 10
25

 5600 megaton (mt) 

1964, Alaska 9.2 4 x 10
25

 4000 mt 

1906, San Fransisco 8.3 2 x 10
25

 180 mt 

 7.2 4 x 10
22

 4 mt 
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Event Magnitudo Energi (Erg) Bom (setara TNT) 

 6.5 3.5 x 10
21

 360 kiloton (kt) 

 6.0 6 x 10
20

 60 kt 

Bom Hiroshima 5.8 2 x 10
20

 20 kt 

 5.5 1 x 10
20

 10 kt 

 5.0 2 x 10
19

 2 kt 

Tornado 4.5 3.5 x 10
18

 360 ton 

Senjata Nuklir Kecil 4.0 6 x 10
17

 60 ton 

 3.5 1 x 10
17

 20 ton 

 3.0 1 x 10
16

 2 ton 

Halilintar / Geledek 2.5 3.5 x 10
15

 700 lb 

 2.0 6 x 10
14

 120 lb 

 1.5 1 x 10
14

 20 lb 

Ledakan di Situs Kontruksi 1.0 1 x 10
13

 4 lb 

 0.5 3.5 x 10
12

 .7 lb 

Pemecahan Batuan 0.0 1 x 10
11

 .1 lb 

 

 Adapun tingkat isyarat gunungapi di Indonesia ditandai dalam beberapa 

status berdasarkan besarnya magnitudo dan energi suatu gempa yaitu terdapat 

pada Tabel 3.4 berikut: 

Tabel 3.4 Tingkat isyarat gunungapi di Indonesia. 

Status Makna Tindakan 

Awas  Menandakan gunungapi yang 

segera atau sedang meletus atau 

ada pada keadaan kritis yang 

menimbulkan bencana. 

 Letusan pembukaan dimulai 

dengan abu dan asap. 

 Letusan berpeluang terjadi dalam 

waktu 24 jam. 

 Wilayah yang terancam 

bahaya direkomendasikan 

untuk dikosongkan. 

 Koordinasi dilakukan 

secara harian. 

 Piket penuh. 
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Status Makna Tindakan 

Siaga  Menandakan gunungapi yang 

sedang bergerak ke arah letusan 

atau menimbulkan bencana. 

 Peningkatan intensif kegiatan 

seismik.  

 Semua data menunjukkan bahwa 

aktivitas dapat segera berlanjut ke 

letusan berikutnya yang akan  

menimbulkan bencana. 

 Jika peningkatan berlanjut, 

letusan dapat terjadi dalam waktu 

2 minggu. 

 Sosialisasi di wilayah 

terancam. 

 Penyiapan sarana darurat. 

 Koordinasi harian. 

 Piket penuh. 

Waspada  Ada aktivitas apa pun bentuknya. 

 Terdapat kenaikan aktivitas di 

atas level normal. 

 Peningkatan aktivitas seismik dan 

kejadian vulkanik lainnya. 

 Sedikit perubahan aktivitas yang 

diakibatkan oleh pergerakan 

magma, tektonik, dan 

hidrotermal. 

 Penyuluhan/sosialisasi. 

 Penilaian bahaya. 

 Pengecekan sarana. 

 Pelaksanaan piket terbatas. 

Normal  Tidak ada gejala aktivitas tekanan 

magma. 

 Level aktivitas dasar. 

 Pengamatan rutin. 

 Survei dan penyelidikan. 

 

3.11Teori Spektral 

Data hasil rekaman gempabumi pada umumnya masih berbentuk domain 

waktu, hal ini mempersulit pembacaan informasi tersebut, sehingga data yang 

berdomain waktu tersebut harus terlebih dulu diproses menjadi domain frekuensi. 
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Tujuan dari transformasi ini berdasarkan pada beberapa aspek dimana frekuensi 

merupakan variabel yang lebih berarti daripada waktu.  Keuntungan analisis 

dalam kawasan frekuensi, antara lain : perhitungan matematis dalam kawasan 

frekuensi lebih mudah diterapkan dibandingkan dengan dalam kawasan waktu, 

fenomena geofisika pada umumnya dalam bentuk ketergantungan terhadap 

frekuensi, sehingga dalam beberapa fenomena fisik, frekuensi menjadi parameter 

yang sangat penting dalam menjelaskan fenomena tersebut (Welayatur, 2013). 

 

3.11.1  Transformasi Fourier 

Spektral merupakan kuantitas statik dengan pernyataan matematis berhingga yang 

diturunkan dari fungsi ruang dan waktu oleh transformasi tertentu, seperti 

transformasi fourier. Transformasi fourier dari suatu fungsi f(t) didefinisikan 

sebagai: 

 

𝐹 𝜔 =  𝑓(𝑡)𝑒−𝑖𝜔𝑡
∞

−∞
𝑑𝑡           (42) 

 

dimana : 𝜔 =  2𝜋𝑓 (variabel frekuensi sudut dengan satuan radian per detik) 

 

Invers dari transformasi fourier dinyatakan sebagai: 

 

𝑓 𝑡 =  𝐹(𝜔)𝑒𝑖𝜔𝑡
∞

−∞
𝑑𝜔           (43) 

 

Kedua fungsi tersebut, f(t) dan F(ω), merupakan pasangan transformasi fourier 

yang dinyatakan dengan: 

𝑓(𝑡) ⟺  𝐹(𝜔)             (44) 
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 Secara umum spektral merupakan fungsi komplek, dapat dinyatakan dalam 

dua bentuk berikut: 

Penjumlahan bagian riil dan imajiner 

 

𝐹 𝜔 = 𝑎 𝜔 + 𝑖𝑏(𝜔)            (45) 

 

Hasil kali bagian riil dan kompleks 

 

𝐹 𝜔 = 𝐴 𝜔 𝑒𝑖𝜃 (𝜔)            (46) 

 

dimana: 

 

𝐴 𝜔 =  𝐹(𝜔) =   𝑎 𝜔  2 +  𝑏 𝜔  2 1/2         (47) 

 

∅ 𝜔 = tan−1  −
𝑏(𝜔)

𝑎(𝜔 )
 + 2𝑛𝜋           (48) 

 

dengan: 

𝐹(𝜔)  = spektral 

𝑎(𝜔)  = variabel riil 

 𝑏(𝜔)   = variabel imajiner 

𝐴 𝜔   = spektrum amplitudo 

∅(𝜔)  = spektrum fase 

𝜔  = frekuensi sudut (rad/s) 

f   = frekuensi (Hz) 



 

 

 

 

IV. METODE PENELITIAN 

 

4.1 Waktu dan Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Sub-Bidang Pengamatan Gunung Api, Pusat 

Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Bandung, Jawa Barat. 

Dimana penelitian ini dilaksanakan selama bulan Desember 2015 sampai dengan 

Januari 2016. 

 

 

Gambar 4.1 Lokasi Penelitian. 
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Tabel 4.1 Jadwal Kegiatan Penelitian. 

 

No 

 

Kegiatan 

Bulan ke-1 

Minggu ke- 

Bulan ke-2 

Minggu ke- 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Studi Literatur         

2. Input Data         

3. Pengolahan dan Analisis Data         

4. Interpretasi dan Diskusi         

5. Presentasi dan Evaluasi         

6. Penyusunan Laporan         

 

4.2 Alat dan bahan 

 Alat dan bahan yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu data seismogram, 

data yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dari hasil 

rekaman seismik (seismogram) Gunungapi Sinabung pada bulan September s.d. 

Desember 2013 yang diperoleh dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana 

Geologi (PVMBG), dalam hal ini data tersebut diolah untuk nantinya dapat 

ditentukan besarnya energi gempa dan magnitudonya, juga parameter yang 

berpengaruh pada suatu gempabumi  berdasarkan prinsip-prinsip fisika. Perangkat 

lunak yang digunakan disesuaikan dengan pengolahan data yang akan dilakukan, 

diantaranya ; Seisan 9, Origin 8, Global Mapper 12, Microsoft Office Excel 2007, 

Fortran / Notepad ++. 
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4.3 Diagram Alir 

Diagram alir dalam penelitian ini dapat ditunjukan sebagai berikut: 

 

 

 

Gambar 4.2 Diagram Alir. 
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4.4 Pengolahan Data 

4.4.1  Sortir Data 

Sortir data merupakan tahap awal dari pengolahan data yang bertujuan 

untuk menyeleksi data dari data digital rekaman sinyal seismik Gunungapi 

Sinabung Sumatera Utara sehingga dapat diperoleh rekaman seismik per event 

gempanya. Dimana pada penelitian ini data yang diseleksi adalah data untuk 

gempa vulkanik, selain itu sortir data bertujuan untuk mengelompokan data 

rekaman seismik berdasarkan dari jenis gempanya. 

Data seismik diperoleh dari hasil rekaman empat stasiun seismometer yang 

terletak di kawasan Gunungapi Sinabung yaitu stasiun Sukanalu, Laukawar, 

Sukameriah dan Mardinding. Keempat seismometer yang dipasang pada masing-

masing stasiun adalah seismometer digital, seismometer pada stasiun Sukanalu, 

Laukawar dan Sukameriah adalah seismometer satu komponen, sedangkan 

seismometer pada stasiun Mardinding adalah seismometer tiga komponen.  

Data seismik yang digunakan pada penelitian ini adalah data rekaman 

seismik Gunungapi Sinabung bulan September-Desember 2013 yang terekam 

pada stasiun Sukanalu, dengan data yang diolah adalah data rekaman digital. 

Pembacaan data seismik dilakukan dengan menggunakan software SEISAN 9.0. 

Perangkat lunak ini menampilkan rekaman gempa selama interval tertentu pada 

satu kali jendela pembacaan. Data rekaman seismik pada penelitian ini 

ditampilkan dengan interval 10 yang berarti setiap jendela pembacaan akan 

menampilkan data seismogram per sepuluh menit. Selain itu dalam penampilan 

sinyal seismik juga dilakukan filtering agar meminimalkan noise, filter yang 

digunakan adalah low-high cut.  
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Tampilan dari software Seisan 9.0 ini dapat ditunjukan sebagaimana berikut ini: 

 

Gambar 4.3  Rekaman seismogram pada tanggal 01 Desember 2013  

pukul 01:28 – 01:38 WIB. 

 Gambar 4.3 di atas merupakan tampilan dari sinyal seismik yang terbaca 

oleh software SEISAN 9.0 yang merupakan tampilan dari seismogram. Terdapat 

enam seismogram yang ditampilkan dalam delapan baris, dan setiap barisnya 

disebut dengan channel. Nama stasiun ditunjukan di sebelah kiri pada setiap 

channel. Pada tampilan di atas terdapat enam stasiun seismik, empat stasiun 

permanen, yaitu : SKN (stasiun Sukanalu), SKM (stasiun Sukameriah), KWR 

(stasiun Laukawar) dan MMD (stasiun Mardinding) dan dua stasiun temporer, 

yaitu : SBY dan PBK. Pada stasiun MMD sendiri terekam tiga channel, hal ini 

dikarenakan stasiun puncak merupakan stasiun dengan instrumentasinya yang 

merekam tiga komponen (up–down, utara–selatan dan timur–barat). 
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4.4.2  Registrasi Event 

 Data rekaman seismik yang telah disortir akan menghasilkan informasi 

berupa jumlah event seismik yang terjadi beserta waktunya dan jenis gempa yang 

terjadi. Dari proses sortir data didapatkan 9740 event seismik yang terekam 

selama bulan September-Desember 2013, kemudian berdasarkan data tersebut 

dilakukan proses register event. Tahap ini dilakukan dengan tujuan menganalisa 

setiap event seismik yang terekam untuk menentukan apakah sebuah event 

merupakan rekaman gempa atau bukan, menentukan jenis event yang terjadi 

(lokal, regional atau distance) dan membuat input yang akan dimasukan ke dalam 

database software (S-file) yang berkaitan dengan tiap event tersebut (waveform 

file). Proses ini akan menghasilkan data waveform yang telah memuat informasi 

waktu dan jenis gempanya. 

 

 

Gambar 4.4  Proses Register Event. 
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 Gambar 4.4 di atas merupakan tampilan proses register event yang 

dilakukan, event tersebut dicuplik berdasarkan waktu event yang telah didapatkan 

pada proses sortir data, event kemudian difilter dengan menggunakan filter low 

and high cut filter dengan range frekuensi yang digunakan antara 0.10 sampai 20 

Hz, kemudian sinyal diperbesar (zoom) sehingga diperoleh sinyal dengan tampilan 

yang lebih bagus. Dari tampilan ini kita dapat menentukan jenis dari sebuah event, 

dengan indikasi apabila sebuah sinyal memiliki surface wave dengan frekuensi 

yang rendah dan durasi yang panjang maka sinyal tersebut termasuk ke dalam 

jenis event distance. Selain itu maka jenis event akan dikelompok menjadi Lokal, 

karena pada dasarnya gempa vulkanik adalah gempa lokal, tetapi dengan adanya 

faktor eksternal maka event dengan jenis regional juga kadang bisa terjadi. Proses 

register kemudian dilakukan dengan menekan ‘Regis’ dan event akan terplot 

secara otomatis, dan hanya event yang sesungguhnya akan membentuk data 

waveform (WAV-file). 

 

4.4.3  Data waveform. 

 Data waveform diperoleh dari proses pensortiran data seismogram dan juga 

setelah melalui proses registrasi event. Data waveform mengandung informasi 

rekaman gempa di gunungapi Sinabung pada bulan September-Desember 2013, 

dimana event yang terekam dan akan digunakan dalam penelitian ini berjumlah 

9737 event. Pada penelitian ini data waveform yang telah ter-register akan diolah 

sehingga dapat ditentukan parameter-parameter yang akan digunakan dalam 

penelitian, adapun parameter yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

amplitudo (A), frekuensi corner / cut-off (f0) dan momen seismik (M0). 
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4.4.4  Parameter Input 

 Parameter input merupakan tahapan yang dilakukan sebelum melakukan 

analisis spektal pada data waveform. Tahapan ini adalah tahapan awal dari 

serangkaian tahapan untuk menentukan momen seismik yang akan digunakan 

dalam menentukan nilai magnitude momen (Mw), dimana magnitudo momen 

adalah suatu tipe magnitudo yang berkaitan dengan momen seismik namun tidak 

bergantung dari besarnya magnitudo permukaan, magnitudo momen terbebas dari 

proses saturasi gelombang serta faktor regional sehingga nilai dari magnitudo 

momen adalah yang paling mendekati sebenarnya. Tahapan parameter input ini 

dilakukan dengan memasukan parameter spektral yang dibutuhkan dengan 

bantuan software berbasis fortran seperti pada gambar berikut ini: 

 

 

Gambar 4.5 spektral parameter dengan Fortran. 
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 Gambar 4.5 di atas menunjukan parameter-parameter spektral yang 

dibutuhkan, adapun parameter yang digunakan adalah sebagai berikut ; Q (faktor 

atenuasi dari medium) digunakan untuk memperoleh perkiraan yang tepat dari 

source spectrum. κ (kappa) yaitu salah satu parameter untuk mengestimasi 

pengurangan amplitudo spektral dengan frekuensi dari data seismogram. Nilai κ 

yang kecil (~5 ms) menunjukan atenuasi terbatas dari energi frekuensi-tinggi, 

sedangkan nilai yang besar (~40 ms) menunjukan bahwa energi tersebut telah 

terlepaskan. Velocity adalah kecepatan dari rekaman seismik yang diolah, velocity 

yang digunakan terbagi dua yaitu P-wave velocity dan S-wave velocity. Density 

adalah masa jenis dari medium yang terukur. Distance, diperoleh dari hasil 

perhitungan dari nilai hiposenter event yang terjadi. Velocity, density dan 

hiposenter diperoleh dari pengolahan data yang sebelumnya telah dilakukan dan 

tidak akan dibahas dalam penelitian ini. Pada dasarnya data rekaman seismogram 

mengandung banyak informasi yang dapat diproses agar menghasilkan parameter-

parameter gempa yang dibutuhkan, informasi tersebut antara lain selisih waktu 

tiba gelombang, durasi gempa dan waveform. 

 

4.4.5  Analisis Spektral 

 Analisis spektral dilakukan dengan tujuan untuk menentukan nilai-nilai 

frekuensi dari sinyal rekaman seismik yang telah diseleksi sebelumnya, analisis 

spektral ini dilakukan dengan mengacu pada konsep Fast Fourier Transform. 

Sebelum pengaplikasian FFT pemfilteran data dilakukan dengan menggunakan 

low and high cut filter dengan rentang antara 1.25 sampai 20 Hz. Hal ini bertujuan 

untuk  meminimalkan efek noise berfrekuensi rendah dan noise berfrekuensi 

tinggi. 
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Gambar 4.6  Analisis Spektral. 

 Analisis spektral pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

software analisis gempa SEISAN 9.0 seperti yang ditunjukan pada gambar 4.6. 

Waveform yang ditampilkan dalam bentuk single trace kemudian dipilih window-

nya untuk kemudian ditransformasi ke dalam bentuk displacement spektra agar 

didapatkan parameter-parameter kunci dalam mengukur spektra sumber, proses 

ini berdasarkan pada model Brune (Brune, 1970) dimana fungsi displacement 

spektra, dinyatakan dengan : 

 𝑆 𝑓 =
𝑀0

 1+
𝑓

𝑓0
 

2
4𝜋𝜌𝛽3

      (49)  

 Dimana 𝑆 𝑓  adalah displacement spectrum, 𝑀0 adalah momen seismik, 𝑓 

adalah frekuensi (Hz),  𝑓0 adalah frekuensi corner,  𝜌 adalah densitas (gr/cm
3
) dan 

𝛽 adalah velocity wave (km/s). Nilai spektra yang kemudian akan dipakai pada 

penelitian ini adalah 𝑀0 dan 𝑓0 (terhitung seperti pada gambar 4.6). 
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4.4.6  Picking Amplitudo 

 Event seismik yang telah di-register akan tersimpan di database program, 

data tersebut merupakan data waveform yang berjumlah 9737 event seismik. Data 

waveform kemudian ditampilkan dalam bentuk single trace, parameter yang akan 

ditentukan disini adalah Amplitudo yang berguna untuk menghitung Magnitudo 

Lokal (ML), penentuan amplitudo ini dilakukan dengan menggunakan software 

analisis gempa SEISAN 9.0, magnitudo lokal pada dasarnya harus dipicking 

dengan menggunakan trace simulasi Wood-Anderson seismograf (pada program 

dilakukan dengan memilih WA pada baris menu). Filter yang digunakan pada 

simulasi trace ini adalah filter dengan range frekuensi 1.25 sampai 20 Hz. 

 

 

Gambar 4.7 Picking Amplitude. 
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 Gambar 4.7 menunjukan proses picking amplitudo untuk menentukan 

magnitudo lokal. Setelah trace difilter pemilihan window dilakukan pada tampilan 

waveform sehingga akan menghasilkan trace yang sudah difilter dan telah 

disesuaikan (amplitudo dalam nm). Amplitudo kemudian di-picking secara 

manual dengan memilih salah satu puncak paling ekstrim dan memilih 

kebalikannya yang paling ekstrim pada waveform yang telah dikoreksi, maka 

amplitudo akan terukur dalam satuan nm, nilai periode juga akan terukur. 

Parameter lainnya yang dapat terukur adalah coda, dimana coda juga bisa dipakai 

untuk menentukan besarnya magnitudo lokal. Coda diukur dengan picking pada 

lokasi dimana trace event menghilang menjadi noise. Magnitudo coda hanya 

dipakai apabila tidak ada file kalibrasi yang dipakai dalam memproses data. 



 

 

 

 

VI.  KESIMPULAN 

 

6.1 Kesimpulan 

 Penelitian tentang “Analisis Spektral dan Parameter Sumber Gempa 

Vulkanik di Gunungapi Sinabung Sumatera Utara” yang telah dilakukan 

menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Nilai energi kumulatif gempa vulkanik gunungapi Sinabung periode bulan 

September-Desember 2013 berkisar antara 1.86x10
12

 hingga 6.23x10
18

 erg. 

Nilai energi kumulatif ini cenderung meningkat dengan diikuti peningkatan 

aktivitas vulkanik yang berhubungan dengan periode proses pertumbuhan 

kubah. 

2. Berdasarkan data rekaman seismik gunungapi Sinabung bulan September-

Desember 2013 didapatkan nilai magnitudo gempa (magnitudo lokal dan 

magnitudo momen). Nilai magnitudo lokal yaitu berkisar antara 0.1 hingga 

3.0 SR dan nilai magnitudo momen berkisar antara 0.2 hingga 2.9 Mw. 

3. Penelitian yang telah dilakukan menghasilkan hubungan empiris antara dua 

parameter magnitudo (ML dan Mw) untuk daerah gunungapi Sinabung yaitu 

𝑀𝑤 = 0.827𝑀𝐿+ 0.289. Persamaan empiris ini dapat digunakan untuk 

mengestimasi magnitudo momen dengan menggunakan magnitudo lokal 

dengan range magnitudo dari 0.1 hingga 3.5 SR. 
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4. Gempa vulkanik terjadi karena adanya pergerakan magma dari dalam bumi 

ke atas menuju ke arah permukaan melalui lubang vulkanisme, akibat 

terdapat pergerakan magma dengan energi yang kuat tersebut sehingga 

menghasilkan getaran di sekitar gunungapi Sinabung. Peningkatan getaran 

ini akan mengakibatkan meningkatnya jumlah aktivitas gempabumi yang 

mempengaruhi nilai-nilai parameter sumber gunungapi tersebut.  

5. Parameter sumber yang digunakan pada penelitian ini yaitu magnitudo, 

energi, panjang rupture dan stress drop. Peningkatan dari nilai parameter 

sumber ini dijadikan landasan untuk menentukan status gunungapi 

Sinabung, dimana sejak tanggal 16 Desember 2013 parameter sumber 

mengalami kenaikan yang ekstrem sehingga status gunungapi Sinabung 

harus dinaikan menjadi level IV (awas). 

 

6.2 Saran 

Beberapa saran diberikan untuk mendapatkan informasi yang lebih 

terperinci dan akurat dalam penelitian selanjutnya mengenai gunungapi Sinabung 

adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini menggunakan software SEISAN dalam menentukan beberapa 

parameter sumber sehingga sebaiknya dalam menentukan kecepatan dan 

hiposenter gempa digunakan juga software yang sama agar didapatkan nilai 

spektral yang lebih terperinci. 

2. Penjalaran gelombang gempa pada penelitian diasumsikan homogen 

isotropis, sebaiknya pada penelitian selanjutnya digunakan gelombang yang 

penjalarannya anisotropis sehingga hasil yang diperoleh semakin akurat. 
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