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ABSTRACT 

ENERGY EQUIVALENCE OF ERUPTION EARTHQUAKE AND 

VOLCANIC ASH VOLUME OF MOUNT SINABUNG,  

NORTH SUMATRA 

 

By 

 

NURUL FITRI 

 

 

 
Mount Sinabung is classified as a stratovolcano and measures a peak height of 2460  

meters above means sea level which is in Karo Regency, North Sumatra Province. Since 

2010 Mount Sinabung had shown volcanic activity and thus became a Type A Volcano, 

the explosive activity of Mount Sinabung produces volcanic materials of pyroclastic 

throws accompanied by the eruption column height. To determine the relationship 

between column height when erupting with the volume of material to be released during 

eruption, from the eruption data from 2013 to January 2018 an empirical equation  that 

uses the column height parameter (H) was used, and then compared with the eruption 

potential energy and earthquake energy from the system magnitude duration, the results 

of this study obtained an empirical equation between volcanic ash volume and column 

height that applies to Mount Sinabung, namely: 𝑉 =  𝑒
𝐻−25.9

2.883 . As for the equation between 

eruption energy and column height, namely: 𝐸𝑝 =  𝑒
𝐻+52263

2844 . From the eruption of Mount 

Sinabung that occurred from October 2013 to January 2018, shows a positive relationship 

between column height, volume, and energy released where the greater the energy 

released, it will cause an eruption with column height and large volcanic ash volume. The 

amount of volcanic ash material with a total volume of 4.21 x 108 m
3
 with total eruption 

energy is equal to 1.04758 x 1012 Joules, and the energy of the earthquake eruption is 

equal to 1.04758 x 1019 Joules. 
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ABSTRAK 

EKUIVALENSI ENERGI GEMPA LETUSAN DAN  

VOLUME ABU VULKANIK GUNUNG SINABUNG,  

SUMATERA UTARA 

 

Oleh 

 

NURUL FITRI 

 

 

 

Gunung Sinabung merupakan gunungapi tipe stratovulkano dengan tinggi puncak 

2460 mdpl yang terletak di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Sejak 

tahun 2010 Gunung Sinabung menunjukkan aktivitas vulkanik dan menjadi 

Gunungapi Tipe A, akivitas Gunung Sinabung yang  eksplosif menghasilkan 

material-material vulkanik lontaran piroklastik yang diiringi dengan tinggi kolom 

letusan. Untuk mengetahui hubungan antara tinggi kolom saat erupsi dengan 

volume material yang akan dikeluarkan saat erupsi, dari data erupsi tahun 2013 

hingga januari 2018 digunakan persamaan empiris yang menggunakan parameter 

tinggi kolom (H), dan kemudian dibandingkan dengan energi potensial letusan 

serta energi gempa dari magnitudo sistem durasi, hasil dari penelitian ini 

didapatkan  persamaan empiris antara volume abu vulkanik dan tinggi kolom yang 

berlaku untuk Gunung Sinabung yaitu:  𝑉 =  𝑒
𝐻−25.9

2.883  . Sedangkan untuk persamaan 

antara energi letusan dan tinggi kolom yaitu: 𝐸𝑝 =  𝑒
𝐻+52263

2844 ,  Dari erupsi Gunung 

Sinabung yang terjadi dari bulan Oktober 2013 hingga Januari 2018, 

menunjukkan hubungan yang positif antara tinggi kolom dan volume serta energi 

yang dikeluarkan dimana semakin besar energi yang dikeluarkan maka akan 

menimbulkan erupsi dengan tinggi kolom dan volume abu vulkanik yang besar. 

Jumlah material abu vulkanik dengan total volume 4,21 x 10
8
 m

3
 dengan energi 

letusan total yaitu sebesar 1.04758 x 10
12

 Joule, dan energi gempa letusannya 

yaitu sebesar 1.04758 x 10
19

 Joule. 

 

 

Kata Kunci : Erupsi, Tinggi Kolom, Abu Vulkanik, Energi Letusan, Gunung 

Sinabung. 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia terletak pada pertemuan antara tiga lempeng aktif dunia, yaitu 

Lempeng; Eurasia, Indo-Australia dan Pasifik. Dampak pertemuan ketiga 

lempeng inilah yang membuat Indonesia kaya akan gunungapi yang aktif. 

Jumlah gunungapi di Indonesia cukup banyak dan terletak tersebar di hampir 

semua pulau di Indonesia kecuali Pulau Kalimantan.  

 

Gunung Sinabung merupakan salah satu gunungapi aktif di Indonesia yang 

terletak di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, merupakan gunungapi 

tipe strato dengan tinggi puncak 2460 m dpl (PVMBG, 2016).  Sebelum 

peningkatan aktivitas tahun 2010, Gunung Sinabung digolongkan sebagai 

gunungapi tipe B, karena sejak tahun 1600-an tidak ada catatan mengenai 

aktivitas letusan (Hendrasto, dkk., 2012). Beberapa kegiatan termasuk 

penelitian/pemetaan Gunung Sinabung mulai dilakukan setelah terjadinya 

erupsi freatik pada Agustus-September 2010 (Sutawidjaja dkk , 2013), hal ini 

menyebabkan Gunung Sinabung dimasukkan kedalam gunungapi tipe A. 
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Pada Periode 2010-2013 Gunung Sinabung istirahat kembali, dan kembali 

erupsi pada Oktober 2013 hingga saat ini. Berdasarkan sifat erupsi Gunung 

Sinabung yaitu berupa erupsi eksplosif lemah-sedang yang menghasilkan 

erupsi abu (awal erupsi) dan kemungkinan diakhiri dengan erupsi efusif yang 

menghasilkan aliran lava, oleh karena itu potensi pembentukan jatuhan 

piroklastik (lontaran batu dan hujan abu) cukup signifikan.  

 

Erupsi Gunung Sinabung yang eksplosif memenghasilkan lontaran abu 

vulkanik dengan tinggi kolom yang bervariasi, apabila semakin tinggi kolom 

abu vulkanik maka diindikasikan volume abu vulkanik yang dikeluarkanpun 

semakin besar. Letusan Gunung Sinabung juga akan mengakibatkan gempa 

letusan yang akan terekam oleh instrumen. Pada penelitian ini akan dibahas 

jumlah volume abu vulkanik yang dikeluarkan oleh Gunung Sinabung mulai 

erupsi oktober 2013 hingga Januari 2018, dan mengetahui hubungan energi 

gempa letusan dan volume abu vulkanik yang dikeluarkan Gunung Sinabung. 

Penilitian ini penting dilakukan untuk mengestimasi dampak yang diakibatkan 

oleh erupsi Gunung Sinabung. 

 

B. Tujuan Penelitian  

Tujuan Pada penelitian ini yaitu : 

1. Mendapatkan hubungan parameter erupsi yaitu tinggi kolom dan Laju 

erupsi dan tinggi kolom dengan volume abu vulkanik. 
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2. Mendapatkan hubungan antara energi gempa letusan dan volume abu yang 

dikeluarkan.  

3. Menghitung jumlah volume material abu vulkanik erupsi Gunung 

Sinabung. 

 

C. Batasan Masalah  

Batasan Penelitian ini yaitu : 

1. Data yang digunakan berupa data pengamatan visual Gunung Sinabung 

dari Oktober 2013 sampai Januari 2018. 

2. Volume Material erupsi yang dihitung merupakan jumlah volume abu 

vulkanik yang didapat dari tinggi kolom. 

3. Energi Gempa Letusan didapatkan dari magnitude sistem durasi. 

 

D. Manfaaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah untuh mengetahui jumlah volume material yang 

telah dikeluarkan oleh Gunung Sinabung, serta untuk mengetahui pola 

kegiatan erupsi Gunung Sinabung. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi Penelitian adalah Gunung Sinabung, yang berada di Kabupaten Karo, 

Provinsi Sumatera Utara, yang secara geografis terletak pada 3
o
10’ LU dan 

98
o
23.5’ BT, dengan tinggi puncak 2460 m dpl. Gunung Sinabung adalah 

gunung stratovulkano berbentuk kerucut, di kaki Gunung Sinabung terdapat 

sebuah danau, yaitu Danau Lau Kawar dengan luas kurang lebih 200 ha ini 

terletak di Desa Kuta Gunung.  

 

Gambar 1. Lokasi Gunung Sinabung (Gonzalez dkk, 2014) 
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B. Geologi Gunungapi Sinabung 

 

Gambar 2. Peta Geologi Gunung Sinabung (Sukhyar, 2011)  
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1. Struktur Geologi  

Sabuk gunungapi di Pulau Sumatera merupakan akibat tunjaman lempeng 

India-australia yang menyusup kedalam lempeng Eurasia. Arah pergerakan 

lempeng samudra tersebut tidak tegak lurus terhadap sumbu Pulau Sumatra, 

Sehingga mengakibatkan suatu patahan besar yang melintang sepanjang Pulau 

Sumatra. Pergerakan sesar besar ini bertipe menganan atau dextral fault 

movement. 

Patahan besar ini mempunyai zona-zona sesar yang lebar antara lain di 

Kotabuluhpasar (Depresi Alas-Renun) disebelah tenggara kotacane sumatera 

Utara berjarak kurang lebih 25 km dari Gunungapi sinabung ke arah baratdaya 

dan zona sesar yang sejajar dengan yang pertama disebelah timur laut melalui 

Gunung Batang Serangan terus ketenggara melalui sungai Bohorok dan 

Sungai Wampu di sebelah barat laut daerah Gunung Sibayak (Katili, 1980). 

Sebagian besar zona sesar tersebut diperkirakan menerus ke arah tenggara 

melalui kopleks Gunungapi Sibayak, namun sesar ini terpendam oleh hasil 

erupsi gunungapi pada kala pleistosen. Gunungapi Sinabung terbentuk pada 

tepian barat laut patahan. Lava gunung tersebut tersusun dari lava andesit 

hingga dasitis. Garis patahan sepanjang batas bagian barat Toba, yang bagian 

atasnya terbentuk Gununapi Sinabung menerus ke Timur Laut hingga Gunung 

Sibayak. 

2. Statigrafi Gunung Sinabung 

Gunung Sinabung mempunyai satu khuluk, yang terdiri atas 25 satuan batuan 

erupsi dari kawah pusat, dan endapan batauan gunungapi sekunder. Endapan 
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pra Sinabung di daerah ini berupa Satuan Endapan Batu Gamping dan 

Endapan Aliran Piroklastik Toba. Secara umum produk erupsi Gunung 

Sinabung adalah berupa aliran piroklastik dan aliran lava. 

Stratigrafi Gunungapi Sinabung, terutama mengenai kontak antara satu satuan 

batuan dengan satuan batuan lainnya yang berumur lebih muda dan atau lebih 

tua, maka stratigrafi gunungapi daerah pemetaan berturut-turut dari tua ke 

muda, dapat dirinci sebagai berikut. 

Gunungapi sinabung mempunyai pipa kepundan di zona lemah berupa sesar 

geser relative mengiri dengan bagian kanannya relative turun terhadap bagian 

kanannya. Awal erupsi gunungapi ini diduga menghasilkan material-material 

lepas yang diendapkan disekitar kawahnya sejauh 3 km. kemudian material 

tersebut ditutupi oleh lapisan yang lebih muda. Endapan hasil erupsi G. 

Sinabung dituangkan dalam peta geologi dengan urutan kejadian dari bawah 

(tua) ke atas (muda). Karakter erupsi Gunung Sinabung yang bersifat 

eksplosif dan effusive menyebabkan endapan Gunungapi Sinabung berselang 

seling didominasi oleh aliran piroklastik dan aliran lava.  

Aliran piroklastik (Aliran awan panas) I terendapkan sejauh 8 km kearah 

barat daya, wilayah ini merupakan daerah yang paling rendah pada saat 

erupsi sehingga sebarannya cukup jauh. Endapan hasil erupsi Gunung 

Sinabung ini tertumpuk diatas endapan aliran piroklastik Toba. Setelah 

energinya melemah terbentuk aliran I yang sebarannya hanya sejauh 3 km 

dari puncak ke arah barat, kemudian disusul aliran aliran lava 2 ke arah barat 
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daya sejauh 4 km. Kedua aliran ini lava ini terpisahkan oleh punggungan 

yang terbentuk oleh aliran piroklastik I.  

Setelah aktivitas terhenti beberapa waktu, aktivitas selanjutnya menghasilkan 

aliran piroklasik 2 yang tersebar ke arah barat laut dan sebagian ke arah utara 

mencapai Danau Kawar. Setelah itu terjadi aliran lava 3 yang mengarah ke 

barat, aliran lava 4 ke arah utara dengan ujungnya yang bercabang, dan aliran 

lava 5 kearah timur laut sejauh 4 km hingga ke sungai kawar di utara.  

Kawah bagian utara dan barat kemungkinan besar telah tertutupi oleh aliran 

lava 3,4, dan 5. Sebagian dinding kawah yang relative rendah terdapat pada 

bagian selatan atau barat daya. Erupsi selanjutnya diawali dengan erupsi 

eksplosif yang menghasilkan aliran piroklastik 3 tersebar ke arah barat daya 

dan disusul erupsi efusif yang menghasilkan aliran lava 6, 7, 8 dan 9. Semua 

aliran lava tersebut membentuk punggungan yang ujungnya berada disebelah 

barat daya dan paling akhir pada periode erupsi kali ini. Mengalir ke utara 

karena dinding kawah bagian baratdaya, darat dan selatan yang semula 

rendah telah terisi aliran lava 6, 7 dan 8. 

Dinding kawah bagian selatan, barat daya dan barat setelah diendapkannya 

aliran lava 8 relatif tinggi, sehingga bagian kawah yang relative rendah 

terdapat dibagian timur laut. Kawah terbuka kearah timurlaut sehingga erupsi 

berikutnya yang diawali dengan terbentuknnya aliran piroklastik 4 

terdistribusi ke arah timur laut sampai mencapai aliran sungai kawar. 

Kemudian erupsi selanjutnya pada periode ini adalah aliran lava 10, 11 dan 

12. Ketiga aliran lava tersebut mengalir kearah timur laut saling menindih. 
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Erupsi selanjutnya diawali aliran piroklastik 5 yang tersebar ke arah selatan 

mencapai sungai kawar diselatan, jadi diperkirakan pada saat itu kawah 

terbua kearah selatan. Charcoal vertical pada lapisan endapan awanpanas 

menandakan energi rendah ketika diendapkan. Pada bagian atasnya diselingi 

oleh endapan lahar. Periode erupsi kemudian disusul erupsi efusif yang 

menghasilkan aliran lava 13 dan 14 yang mengalir kearah selatan, mengalir 

sebelah timur dari punggungan aliran piroklastik 5. 

Erupsi selanjutnya menghasilkan endapan aliran piroklastik 6 ke arah 

timurlaut yang kemudian disusul aliran lava 15 yang mengalir mengelilngi 

Gunungapi Sinabung dari sebelah utara ke timur. Sungai Kawar ini mengalir 

mengelilingi arat barat daya menjauhi Gunungapi Sinabung. 

Aliran piroklastik 7 yang tersebar kearah tenggara Gunungapi Sinabung 

sampai menyentuh Sungai Kawar merupakan erupsi dari periode berikutnya, 

kemudian disusul dengan terbentuknya aliran lava 16 dan 17 kearah tenggara.  

Endapan terakhir adalah aliran piroklastik 8, merupakan aliran piroklastik 

paling muda dari Gunung Sinabung yang diperkirakan berumur 1200 tahun 

yang lalu,  tersebar kearah selatan dan merupakan aliran piroklastik paling 

luas sebarannya, namun endapan piroklastik ini mulai menutupi seiring 

terjadinya erupsi yang berlangsung sejak 2013 hingga saat ini. Berdasarkan 

peta Geologi dan kejadian erupsi yang masih berlangsung hingga saat ini 

total terjadi 9 kali aliran piroklastik dan 18 kali aliran lava. 
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C. Geomorfologi 

 
Gambar 3. Gunung Sinabung (Kuswanto, 2017). 

 

Pada Gambar 3 merupakan penamakan Gunung Sinabung dimana Gunungapi 

Sinabung termasuk kedalam satuan morfologi Dataran Tinggi Berastagi yang 

terbentang dari daratan bagian Timur dan Selatan. Morfologi membentang 

seluas 15 km
2
 terutama yang berasal dari gunungapi yang memanjang dari 

bagian timur dari Ngarai Wampu ke Berastagi, Puncak Gunung pada 

morfologi ini melebihi 1500 m, puncak tertinggi adalah kerucut Gunungapi 

Sinabung (2451 m) dan kompleks Gunungapi Sibayak (2.212m). 

Pola aliran sungai radial terbentuk dari puncak gunungapi dan umumnya 

terkait dengan bentuk lahan vulkanik primer. Lembah cenderung terbentuk ke 

lereng utara dan lebih rendah yang didominasi oleh sungai yang memotong 

lembah. 

Geomorfologi daerah penelitian terbagi dalam empat satuan morfologi 

berdasarkan morfologi dan morfogenesa, yaitu: Perbukitan Sedimen, 

perbukitan Vulkanik, Kerucut Gunungapi, dan Puncak Gunungapi. 
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D. Sejarah Erupsi Gunung Sinabung 

Sejarah erupsi Gunung Sinabung terdapat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Sejarah Erupsi Gunung Sinabung (vsi,2018). 

Tahun Letusan 

1600 Berupa muntahan batuan piroklastik serta aliran lahar 

yang mengalir ke arah selatan 

1912 Aktivitas solfatara terlihat di puncak dan lereng atas 

2010 22 Agustus – 7 September terjadi beberapa kali 

letusan yang diantaranya berupa letusan freatik. Status 

Gunung Sinabung berubah dari tipe B menjadi tipe A. 

2013 Terjadi empat kali letusan yaitu masing-masing dua 

kali pada 15 September dan 17 September. Aktivitas 

Gunung Sinabung tidak berhenti dan kondisinya terus 

fluktuatif. Pada tanggal 24 November Gunung 

Sinabung dinaikkan statusnya menjadi awas.  

2014 Letusan dan semburan awan panas terus terjadi hinggi 

awal tahun 204. Kondisi Gunung Sinabung mulai 

mereda pada minggu terkahir Januari 2014. 

2016 Pada 21 Mei, Gunung Sinabung kembali erupsi. 

Semburan awan panas menyelimuti Desa Gender yang 

hanya beradius 4 kilometer dari Gunung Sinabung. 

2017 Sepanjang tahun 2017, Gunung Sinabung terus 

mengalami erupsi dan mengeluarkan awan panas.  

2 Agustus letusan terjadi dengan tinggi kolom 4200 m 

disertai dengan luncuran awan panas sejauh 4500 m 

ke Tenggara-Timur.  

Desember 2017 Gunung Sinabung kembali erupsi 

dengan menyemburkan awan panas sejauh 4.6 

kilometer 

2018 Gunung Sinabung terus erupsi, 19 Februari Gunung 

Sinabung kembali erupsi dengan tinggi kolom 10 km. 
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III. TEORI DASAR 

 

 

A. Proses Terbentuknya Gunungapi  

Berdasarkan hasil penelitian Vulcanological Survey of Indonesia (2007) 

Gunungapi terbentuk pada empat busur, yaitu : 

1. Busur tengah benua, Pemekaran kerak benua dimana lempeng bergerak 

saling menjauh sehinga memberikan kesempatan magma bergerak ke 

permukaan, kemudian membentuk busur gunungapi tengah benua 

2. Busur tepi benua, Terjadi akibat tumbukan antara samudera menujam ke 

bawah kerah benua. Akibat gesekan antara kerak tersebut terjadi peleburan 

batuan dan lelehan batuan ini bergerak kepermukaan melalui rekahan 

kemudian membentuk gunungapi di tepi benua. 

3. Busur tengah samudera, terjadi akibat kerak benua menjauh satu sama lain 

secara horizontal sehingga menimbulkan rekahan atau patahan. Patahan 

atau rekahan tersebut menjadi jalan ke permukaan lelehan batuan atau 

magma sehingga membentuk busur Gunungapi tengah samudera.  

4. Busur dasar samudera, penipisan kerak samudera akibat pergerakan 

lempeng memberikan kesempatan bagi magma menerobos ke dasar 
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5. samudera, terobosan magma ini merupakan banjir lava yang membentuk 

deretan gunungapi perisai. 

 

Gambar 3. Batas lempeng utama dan pembentukan busur Gunungapi 

         (Krafft, 1989). 

 

 

B. Bentuk dan Struktur Gunungapi 

Bentuk dari Gunungapi terdapat beberapa macam yaitu (Vulcanological 

Survey of Indonesia, 2007) : 

1. Bentuk kerucut, tersusun dari batuan hasil letusan gunungapi yang 

menumpuk dan sumber letusannya tidak berpindah atau tetap. 

2. Bentuk kubah, tersusun dari batuan aliran lava yang menumpuk karena 

masif agak cair bentuknya menyerupai kubah. 

3. Bentuk campuran (Stratovulkano), tersusun dari batuan hasil letusan 

dengan tipe letusan berubah-ubah sehingga dapat menghasilkan susunan 

yang berlapis-lapis dari beberapa letusan. 
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4. Bentuk Perisai, tersusun dari batuan aliran lava yang pada saat diendapkan 

masih cair, sehingga tidak sempat membentuk suatu kerucut yang tinggi. 

5. Bentuk Maar adalah bentuk dari kawah yang dihasilkan suatu letusan yang 

kuat akibat letusan freatik, yaitu letusan yang disebabkan oleh uap dan gas 

sehingga terjadi letusan dari uap dan gas tadi yang cukup kuat membentuk 

suatu lubang kawah. 

6. Bentuk Kaldera adalah bentuk kawah yang sangat besar terjadi akibat 

letusan yang sangat besar, biasanya hasil letusan sangat besar sehingga 

memebentuk lubang raksasa dengan diameter  > 2 Km bahkan dapat 

mencapai puluhan meter   

 

C. Erupsi Gunungapi 

Erupsi gunungapi adalah proses keluarnya magma dari dalam bumi ke 

permukaan. Magma yang benar-benar keluar ke permukaan bumi berupa 

bahan cair liat dan pijar, yang setelah membeku dan membatu membentuk 

batuan ekstrusif (extrusive rock), baik berupa batuan beku luar maupun batuan 

piroklastik. 

1. Klasifikasi Erupsi Berdasarkan Asal-usul bahan penyusun 

Berdasarkan asal-usul bahan hasil kegiatan, erupsi gunungapi dapat dibagi 

menjadi tiga macam, yaitu : 

a. Erupsi magmatis (magmatic eruption), adalah erupsi yang 

menghasilkan bahan padat berasal langsung dari magma. 

b. Erupsi Freatik atau erupsi hidroklastika (phreatic eruption, 

hydrovolcanic eruption, hydroclastic explosion), adalah erupsi dengan 

bahan padat yang dilontarkan keluar dari lubang kawah berasal dari 
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batuan samping. Tenaga letusan atau tenaga lontaran berasal dari gas 

bertekanan tinggi yang dihasilkan oleh interaksi antara magma yang 

bertemperatur tinggi dengan air tanah sehingga terbentuk uap air dan 

gas gunungapi.  

c. Letusan freatomagmatis (phreatomagmatic explosions, hydromagmatic 

explosions), adalah erupsi/letusan yang sebagian besar bahan 

dilontarkan berasal dari batuan lama, dengan sebagian kecil langsung 

dari magma. Dengan kata lain letusan freatomagmatis adalah letusan 

bersifat transisi atau campuran antara letusan freatik dan magatis. 

 

2. Klasifikasi Erupsi Berdasarkan Sifat Kegiatan  

Berdasarkan sifat kegiatan atau mekanisme keluarnya magma ke 

permukaan bumi, erupsi gunungapi juga dapat dibagi menjadi tiga macam, 

yaitu : 

a. Erupsi lelehan (effusive eruption) adalah keluarnya magma secara 

meleleh atau meleler. Hasil kegiatan berupa batuan beku luar yang 

dapat membentuk aliran lava atau kubah lava.Bentuk bentang alam 

Gunungapi besar yang dihasilkan oleh erupsi lelehan adalah 

Gunungapi perisai. 

b. Erupsi letusan (explosive eruption), adalah kelurnya magma secara 

meletus. Erupsi letusan ini menghasilkan bahan klastika (bahan 

fragmental, hamburan, pecaha, kepingan atau serpihan) gunungapi 

dengan ukuran butir beragam dari halus sampai kasar. Bahan klastika 

gunungapi berbutir halus (≤ 2 mm) disebut abu gunungapi, bahan 
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klastika berbutir sedang (2-64 mm) disebut lapillus (tunggal) atau 

lapili (banyak lapillus), bahan klastika Gunungapi berbutir kasar (≥ 64 

mm) disebut bom gunungapi atau blok gunungapi. 

c. Kombinasi erupsi efusif dan eksplosif, adalah  erupsi berselang-seling 

antara lelehan (efusif) dan letusan (eksplosif). Kegiatan itu biasanya 

diselingi oleh fase istirahat yang beragam mulai sangat singkat atau 

hanya dalam beberapa tahun sampai sangat lama dalam hitungan 

ratusan tahun atau bahkan bahkan puluhan ribu tahun (Bronto, 2013). 

 

D. Material Yang Dihasilkan Dari Gunungapi 

Dari letusan gunungapi maka akan menghasilkan material-material yang 

dibawa akibat letusan tersebut diantaranya : 

1. Lava adalah cairan letusan silica pijarr yang mengalir keluar dari bumi 

melalu kawah gunungapi atau melalui celah patahan yang sumbernya 

membentuk aliran. Kecepatan aliran lava tergantung dari kekentalan 

magmanya, semakin rendah kekentalannya, makasemakin jauh jangkauan 

alirannnya. 

2. Aliran piroklastik (awan panas), aliran masa berupa campuran gas dan 

material lepas berbagai ukuran yang bergerakbergumpal-gumpal seperti 

awan menurun lereng (lembah) dengan kecepatan tinggi (70-150 km/jam) 

dan bersuhu tinggi (300
o
-500

o
) 

3. Jatuhan Piroklastik (Hujan Abu), terbentuk dari letusan eksplosif yang 

membentuk tiang/ kolom erupsi. Pada saat energinya habis, abu kan 

menyebar sesuai arah angin kemudian jatuh ke muka bumi. 
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4. Lahar letusan terjadi pada gunungapi yang mempunyai danau kawah.  

5. Gas Vulkanik Beracun, Gas beracun umumnya muncul pada gunungapi 

aktif eberupa CO, CO2, HCN, H2S, SO2. 

 

Gambar 4. Ilustrasi Potensi Bahaya Gunungapi 

 (https://en.wikipedia.org/wiki/Volcanic_hazards) 

 

E. Hubungan Tinggi Kolom dan Laju Erupsi 

Hubungan antara tinggi kolom dan laju erupsi merupakan studi yang paling 

banyak dipelajari diantara parameter letusan lainnya. Morton et al (1956) 

menunjukkan  tinggi kolom (Ht) harus meningkat dengan meningkatnya laju 

eruspi. Dari plot tinggi kolom Ht atau Hu (km) dan laju erupsi rata-rata, dari 

beberapa erupsi yang terjadi didapat persamaan empiris antara tinggi kolom 

dengan laju erupsi yaitu sebagai berikut : 

𝐻 = 2.00 𝑣0.241          ….. (1) 
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Dimana persamaan tersebut didapat dari eruspi gunungapi yang terdapat pada 

daerah dengan garis solid. Sedangkan untuk erupsi gunungapi yang terdapat 

diluar garis solid atau terdapat garis titik-titik digunakan persamaan empiris 

yaitu : 

𝐻 = 1.67 𝑣0.259         …..(2) 

Dengan : 

H  : Tinggi Kolom (km) 

v : Laju erupsi (Kg/s) 

 

Gambar 5. Hubungan antara tinggi kolom dan laju erupsi ( Mastin et all., 

2009) 
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F. Hubungan antara Tinggi Kolom Erupsi dan Volume  

Mastin (2009), Dari 34 letusan bersejarah menunjukkan korelasi positif antara 

tinggi kolom (H) dalam km dan volume erupsi (V) dalam Km
3
 DRE. Dengan 

persamaan empiris yaitu : 

𝐻 = 25.9 + 6.64 𝐿𝑜𝑔 (𝑉)      …...(3) 

Dengan : 

H  : Tinggi Kolom (Km) 

V : Volume erupsi (Km
3
 DRE) 

 

Gambar 6. Plot hubungan tinggi kolom (Km) dan log Volume (Km
3
.DRE)  

  (Mastin dkk, 2009) 
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Pada plot antara tinggi kolom dan volume erupsi setiap tren mencerminkan 

proses atau keadaan letusan yang berbeda. Carey dan sigurson (1989) 

menginterpretasikan kenaikan tinggi kolom dan volumenya untuk 

merefleksikan pelebaran saluran (conduit) dan meningkatkan laju keluarnya 

massa. Tubuh magma yang besar dapat mendukung tingkat letusan yang lebih 

besar (dan ketinggian tinggi kolom) sebelum tekanan magma habis.  

 

G. Energi Erupsi Gunungapi  

Yokoyama (1956) memperkirakan energi pada saat letusan gunungapi terbagi 

dalam berbagai bentuk yaitu : 

1. Energi Kinetik 

Energi kinetic diwakili oleh kecepan dan massa dari material piroklastik 

saat dikeluarkan dari kawah. Energi kinetic dapar dirumuskan sebagai 

berikut : 

𝐸𝑘 =
1

2
𝑚𝑣2        …..(4) 

Dengan :  

Ek  : Energi kinetik (Joule) 

m  : massa piroklastik (Kg) 

v : Kecepatan aliran piroklastik (m/s) 

2. Energi Potensial 

 Energi potensial diwakili oleh perubahan tingkat lava pada lubang/vent 

gunungapi selama terjadi letusan. Energi letusan dapat dirumukan sebagai 

berikut: 

𝐸𝑝 = 𝑚𝑔ℎ         …..(5) 
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Dengan : 

Ep : Energi potensial (Joule) 

m  : total massa hasil erupsi (Kg) 

h : Tinggi kolom asap saat letusan (m) 

3. Energi Thermal  

Energi thermal diwakili olehkuantitas panas lava dan gas dari fragmen 

masing-masing gunungapi. Persamaan yang digunakan oleh Yokoyama 

untuk suhu tinggi > 1000
o
C sebagai berikut : 

𝐸𝑡ℎ = 𝑉𝜎 (𝑇𝛼 + 𝛽)𝐽       …..(6)  

 

Dengan : 

Eth  : Energi Termal 

V : Volume ejecta 

𝜎 : Densitas rata-rata 

𝑇 : Temperatur lava 

𝛼 : Specific heat lava, 0.25 cal/gr oC 

𝛽 :Panas laten lava, 50 cal/groC 

𝐽 : Kerja yang setara dengan panas, 4,1855 x 10
7
 erg 

 

Untuk suhu rendah (<1000 
o
C) persamaan menjadi: 

𝐸𝑡ℎ = 𝑉𝜎𝑇𝛼𝐽        …..(7) 

Dengan: 

Eth  : Energi Termal 

V : Volume ejecta 
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𝜎 : Densitas rata-rata 

𝑇 : Temperatur lava 

𝛼 : Specific heat lava, (Ketika T = 800
o
C, 𝛼= 0.25 cal/gr

o
C dan saat  

T= 300 
o
C, 𝛼=0.2 cal/gr

o
C) 

𝐽 : Kerja yang setara dengan panas, 4,1855 x 10
7
 erg 

 

H. Magnitudo dan Energi Gempa  

Magnitudo gempa adalah sebuah besaran yang menyatakan besarnya energi 

seismik yang dipancarkan oleh sumber gempa. Besaran ini merupakan 

perbandingan secara logaritmik dari amplitude gelombang gempa yang di 

rekam oleh seismogram terhadap sembarang amplitudo gempa lain yang lebih 

kecil. Besaran ini akan berharga sama, meskipun dihitung dari tempat yang 

berbeda. Skala yang kerap digunakan untuk menyatakan magnitudo gempa ini 

adalah Skala Richter. 

 

Konsep “Magnitude Gempabumi” sebagai skala kekuatan relatif hasil dari 

pengukuran fase amplitude dikemukakan pertama kali oleh K. Wadati dan C. 

Richter sekitar tahun 1930 (Lay and Wallace,1995). Kekuatan gempa bumi 

dinyatakan dengan besaran Magnitude dalam skala logaritma basis 10. Suatu 

harga Magnitude 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 magnitude yang umum digunakan yaitu : magnitude lokal, magnitude 

bodi, magnitude permukaan dan magnitude momen. 
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1. Magnitudo Lokal 

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

tahun 1930-an dengan menggunakan data kejadian gempa bumi 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 gempa bumi yang terjadi, 

Magnitude lokal mempunyai rumus empiris sebagai berikut : 

𝑀𝐿 = 𝐿𝑜𝑔 𝐴 + 3 𝐿𝑜𝑔 𝐷 − 2.92      …  (8) 

Dengan : 

A = Amplitudo Gempa 

D = Jarak stasiun pencatat ke sumber gempa bumi (Km) 

2. Magnitudo Body (Mb) 

Magnitude ini didefinisikan berdasarkan catatan amplitude dari gelombang 

P yang menjalar melalui bagian dalam bumi (Lay and Wallace, 1995). 

Secara umum dirumuskan dengan persamaan : 

𝑀𝑏 = log
𝐴

𝑇
+  𝑄 (ℎ,𝐷)       …...(9) 

Dengan : 

A   : Amplitudo getaran (mm) 

T   : Periode Getaran (s) 
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Q (h,D)  : Koreksi jarak (D) dan kedalam h yang didapat dari 

pendekatan empiris  

3. Magnitudo Permukaan (Ms) 

Magnitude tipe ini didapatkan sebagai hasil pengukuran terhadap 

gelombang permukaan (surface waves). Untuk jarak D> 600 km 

seismogram periode panjang (long- period seismogram) dari gempa bumi 

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. Gempa bumi dalam tidak 

menghasilkan gelombang permukaan, karena itu persamaan Ms tidak 

memerlukan koreksi kedalaman. Magnitude permukaan mempunyai 

bentuk rumus sebagai berikut: 

𝑀𝑠 = log𝐴 + 𝑎 log𝐷 + 𝑏      ….(10) 

Dengan : 

A  : Amplitude maksimal dari pergeseran tanah horizontal pada 

periode 20 detik 

D : Jarak (Km) 

a dan b  : Koefisien dan konstanta yang didapat dari 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   ….(11) 
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4. Magnitudo Momen (Mw) 

Kekuatan gempa bumi 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 gempa bumi 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 gempa bumi yang 

direkam di stasiun pencatat khususnya dengan seismograf periode bebas 

(broadband seismograph). 

𝑀𝑜 =  𝜇 𝐷 𝐴        ….(12) 

Dengan : 

Mo  : Momen seismik 

𝜇 : Rigiditas 

D : Pergeseran rata-rata bidang sesar 

A : Area sesar 

Secara  empiris  hubungan  antara  momen  seismik  dan  magnitude 

permukaan dapat dirumuskan sebagai berikut: 

𝐿𝑜𝑔 𝑀𝑜 = 1.5 𝑀𝑠 + 16.1      ….(13) 

Dengan : 

Ms : magnitude permukaan (Skala Richter) 
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Magnitude momen yaitu suatu tipe magnitude yang berkaitan dengan 

momen seismik namun tidak bergantung dari besarnya magnitude 

permukaan : 

𝑀𝑤 =  𝐿𝑜𝑔
𝑀𝑜

1.5
 − 10.73       ….(14) 

Dengan: 

Mw  : magnitude momen, 

Mo  : momen seismik. 

5. Magnitudo Durasi (Md) 

Studi mengenai kekuatan gempabumi dikembangkan pada penggunaan 

durasi sinyal gempa bumi untuk menghitung magnitude bagi kejadian 

gempa. Maka,  diperkenalkan  Magnitude Durasi (Duration Magnitude) 

yang merupakan fungsi  dari  total  durasi  sinyal  system (Massinon,  

1986).  Magnitudo Durasi (Md) untuk suatu stasiun pengamat 

persamaannya adalah : 

𝑀𝑑 = 𝑎1 + 𝑎2 log(𝑡) +  𝑎3 𝐷 + 𝑎4 𝐻       ….(15) 

Dengan: 

Md  : Sistem Durasi 

t  : Durasi Gempa (detik) 

D  : Jarak Episenter (Km) 

H : Kedalaman hiposenter (Km) 
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a : Konstanta Empiris 

I.  Energi Gempa Vulkanik 

Energi Suatu gempa dicerminkan oleh besar amplitude dan lama gempa. 

Makin besar amplitude maka makin besar magnitudanya sehingga gempa itu 

semakin besar energinya.Energi gempa vulkanik dapat dihitung berdasarkan 

magnitudegempanya (M), sesuai dengan persamaan Guntenberg Richter 

(1959), yaitu : 

𝐿𝑜𝑔 𝐸 = 11.8 + 1.5 𝑀      ....(16) 

Dengan : 

E : Energi gempa (erg) 

M : Magnitude 

 

J. Sifat Kimiawi Magma 

Magma terdiri atas bahan cair dan bahan padat yang disebut bahan non-volatil 

serta bahan gas yang disebut bahan volatil. Bahan non-volatil merupakan unsur 

atau oksida logam dan metaloid yang berdasarkan kelimpahannya dapat dibagi 

unsur utama, unsur jejak, dan unsur tanah jarang. Unsur utama membentuk 

senyawa oksida yang jumlahnya sangat dominan, terdiri atas SiO2, TiO2, 

Al2O3, Fe2O3, FeO, MnO, MgO, CaO, Na2O, K2O dan P2O5. Satuan kuantitas 

oksida utama biasanya dalam bentuk persen berat. Unsur-unsur jejak 

mempunyai satuan ppm (part per million), sedangkan unsur tanah jarang 

dihitung dalam satuan ppb (part per billion). Berdasarkan komposisi kimia 
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oksida utama, biasanya SiO2, K2O dan Na2O magma/batuan beku luar dibagi 

beberapa macam. Klasifikasi magma/batuan beku luar berdasarkan presentasi 

SiO2 dan total alkali disajikan pada tabel plot pada Gambar 7.  

 

Gambar 7. Klasifikasi magma/batuan beku luar berdasarkan persentase oksida 

utama SiO2 dan total alkali (Na2O+K2O) (Bronto,2013). 
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IV. METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian di lakukan di Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi di 

Divisi Vulkonologi dari tanggal 29 Januari 2018 sampai 20 Maret 2018, 

selanjutnya dilakukan di Teknik Geofisika Universitas Lampung sampai 

dilaksanaknnya ujian komperehensif. 

Tabel 2. Time line penelitian 

Bulan ke- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Studi Literatur                 

Pengeplotan Data 

Perkejadian Erupsi             

    

Perhitungan Volume 

dan Penentuan 

formula menentukan 

volume abu vulkanik             

    

Perhitungan 

Magnitudo dan 

Energi gempa 

Letusan             

    

Pengeplotan Data 

geokimia dan 

perhitungan energi 

letusan             

    

Interpretasi                 

Seminar Usul                 

Seminar Hasil                 

Ujian Komprehensif                 



30 
 

B. Perangkat Lunak 

Perangkat lunak yang digunakan pada penelitian ini yaitu: 

1. Ms. Excel digunakan untuk perhitungan Volume abu vulkanik, Magnitude 

gempa letusan dan Energi gempa letusan. 

2. Software OriginPro.8 digunakan untuk plot data dan pembuatan grafik. 

 

C. Data Penelitian  

Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data pengamatan secara 

visual erupsi Gunung Sinabung berupa tanggal kejadian, tinggi kolom, 

interval dari Oktober 2013 sampai Januari 2018. Dan data pengamatan 

gempa letusan menggunakan instrument yaitu berupa durasi, dan amplitude 

gempa. 

 

D. Tahap Pengolahan Data 

1. Perhitungan Volume Material Gunung Sinabung  

Volume total material yang dikeluarkan Gunung Sinabung terdapat dari 

abu vulkanik dan juga volum kubah lava, pada penelitian ini volume 

total yang dikeluarkan oleh Gunung Sinabung diasumsikan hanya 

terdapat dari abu vulkanik. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan 

persamaan Mastin, dkk (2009) yaitu : 

𝐻 = 25.9 + 6.64 log  (𝑉) 

Dengan : 

H  : Tinggi kolom erupsi 

V : Volume abu vulkanik yang dikelurkan 
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Karena pada data yang diketaui adalah tinggi kolom (H), maka untuk 

mencari volume abu vulkaniknya adalah : 

𝐻 = 25.9 + 6.64 𝐿𝑜𝑔 (𝑉) 

𝐻 − 25.9 = 6.64 𝐿𝑜𝑔 (𝑉) 

𝐻 − 25.9

6.64
= 𝐿𝑜𝑔 (𝑉) 

𝑉 =  10
(𝐻−25.9)

6.64  

Kemudian volume abu vulkanik yang didapat dari perhitungan 

selanjutnya dijumlahkan untuk setiap kejadian untuk mengetahui total 

volume yang telah dikeluarkan selama Oktober 2013 sampai Januari 

2018. 

2. Perhitungan Laju Erupsi  

Laju erupsi adalah massa material yang dikeluarkan per satuan waktu, 

laju erupsi diasumsikan akan berbanding lurus dengan tinggi kolom yang 

artinya apabila semakin tinggi kolom erupsi maka nilai laju erupsi akan 

semakin tinggi, untuk menjari nilai laju erupsi ini digunakan persamaan 

empiris dari Mastin et all (2009) yaitu : 

𝐻 = 1.67 𝑣0.259  

Dengan : 

H  : Tinggi Kolom (Km) 

v : Laju Erupsi  (Kg/s) 

 

 



32 
 

3. Plot Data Geokimia Abu Vulkanik Dan Perhitungan Energi Erupsi 

Letusan 

Plot geokimia digunakan untuk mengetahui tipe abu vulkanik dan 

mengetahui densitasabu vulkanik yang nantinya digunakan untuk 

perhitungan energi erupsi letusan. 

Perhitungan energi letusan digunakan persamaan Yokoyama yaitu energi 

potensial, yang di subtitusikan dengan persamaan Mastin yaitu sebagai 

berikut : 

𝐻 = 25.9 + 6.64 𝐿𝑜𝑔 𝑉  

𝐸𝑝 = 𝑚 𝑔𝐻  maka   
𝐸𝑝

𝑚 .𝑔
= 𝐻 

Dari persamaan tersebut dapat disubsitusikan sebagai berikut : 

𝐻 = 25.9 + 6.64 𝐿𝑜𝑔 𝑉  

𝐸𝑝

𝑚.𝑔
= 25.9 + 6.64 𝐿𝑜𝑔 𝑉 

𝐸𝑝

𝜌.𝑉.𝑔
= 25.9 + 6.64 𝐿𝑜𝑔 𝑉 

𝐸𝑝 =  25.9 + 6.64 𝐿𝑜𝑔 𝑉 𝜌.𝑉.𝑔 

 

4. Perhitungan Magnitude dan Energi Gempa  

Magnitude merupakan besaran absolut suatu gempa, magnitude juga 

mencerminkan besarnya energy yang dilepaskan suatu kejadian gempa. 

Harga magnitude suatu gempa bergantung pada amplitude dan lama 

gempa tersebut. Pada gempa vulkanik Gunung Sinabung untuk mencari 

nilai magnitude gempa vulkanik digunakan magnitude durasi, dimana 

durasi menggambarkan tinggi amplitude dan lama kejadian gempa 
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vulkanik tersebut. Untuk menghitung nilai Magnitude digunakan 

persamaan : 

𝑀𝑑 = 1.86 𝐿𝑜𝑔  𝑡 −  0.85 

Dengan : 

Md : Magnitude system durasi 

t : Durasi gempa (t) 

 

Sedangkan untuk mencari energy gempa digunakan rumus : 

𝐿𝑜𝑔 𝐸 = 11.8 + 1.5 𝑀d 

Dengan : 

E : Energi gempa (erg) 

Md : Magnitude system durasi  

 

5.  Pengeplotan Data Perkejadian  

Pengeplotan data perkejadian dilakukan untuk mengetahui pola erupsi 

Gunung Sinabung dan untuk memprediksi kegiatan Sinabung 

kedepannya. Pengeplotan dilakukan antara tanggal kejadian dengan 

Tingi kolom, Tanggal Kejadian dengan Laju erupsi, Tinggi kolom 

dengan volume abu vulkanik, Tinggi kolom dengan dengan Laju Erupsi, 

Tanggal Kejadian dengan Energi dan Volume abu vulkanik yang 

dikeluarkan oleh Gunung Sinabung. 
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E. Diagram Alir Penelitian 

Diagram alir pada penelitian ini di perlihatkan pada Gambar 8, yaitu sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 8. Diagram alir Penelitian 
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Volume abu 

vulkanik 
Magnitude Gempa 

Perkejadian 

Menghitung Energi 

gempa letusan 

Energi Gempa 

Letusan Perkejadian 

Ploting Data 

Grafik Perkejadian dan Grafik 

Hubungan Volume Denga Energi 

Gempa 

Analisis 

Selesai 

Data Geokimia 

Abu Vulkanik 

Menghitung 

massa  

Energi Letusan  



VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Dari hasil penelitian yang didapatkan dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Erupsi Gunung Sinabung yang terjadi dari bulan Oktober 2013 hingga 

Januari 2018, telah mengeluarkan material abu vulkanik dengan total 

volume 4,21 x 10
8
 m

3
 dengan energi letusan total yaitu sebesar 1.04758 

x 10
12

 Joule, dan energi gempa letusannya yaitu sebesar 1.04758 x 10
19

 

Joule. 

2. Perbedaa antara energi potensial dan energi gempa letusan karena 

energi gempa terhitung saat pergerakan magma hingga terjadi letusan 

sedangkan energi potensial dihitung saat letusan terjad. 

3. Persamaan empiris untuk mengetahui volume abu vulkanik secara cepat 

pada Gunung Sinabung, yaitu 𝑉 =  𝑒
𝐻−25.9

2.883  

4. Persamaan empiris antara tinggi kolom dan energi potensial letusan, 

yaitu 𝐸𝑝 =  𝑒
𝐻+52263

2844  

5. Erupsi ekplosif Gunung Sinabung menghasilkan energi letusan yang 

berbanding lurus dengan jumlah volume material yang dikeluarkan. 



Volume material berbanding lurus dengan energi gempa letusan yang 

diakibatkan oleh erupsi ekplosif 

 

B. Saran  

Pada penelitian ini diharapkan setelah diketahui jumlah volume yang 

dikeluarkan saat erupsi gunungapi kemudian dapat mengetahui persebaran 

abu vulkanik dengan menggunaan model persebaran abu vulkaniknya. 
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