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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan laporan resmi dari Australian Agency for International 

Development (AusAID) dan Badan Nasional Penanggulangan  Bencana Alam 

(BNPB), Indonesia adalah salah satu negara yang rawan akan bencana alam di 

dunia. Indonesia memiliki sekitar 120 gunung api aktif dan harus menghadapi 

berbagai aktivitas gempa bumi yang melebihi negara lainnya. Indonesia terletak 

diantara tiga lempeng tektonik dan dilewati oleh jalur cincin api dunia, yang 

menyebabkan Indonesia rawan akan bencana gunung api dan gempa bumi 

(Gambar 1.1). Pertemuan tiga lempeng dunia, yaitu lempeng Indo-Australia, 

lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik menyebabkan terjadinya aktivitas sesar dan 

subduksi. Kedua aktivitas tersebut yang diduga menyebabkan terbentuknya barisan 

gunung (gunung api maupun gunung non api) serta aktivitas sesar yang 

menyebabkan gempa bumi tektonik hingga bencana sekudernya yaitu tsunami 

(Hadmoko, 2013)  

 

 

Gambar 1.1 Lokasi Geografis Indonesia 
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Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu Tentang Hubungan Gunung Api dan Gempa 
Penelitian Terdahulu B/A Daerah Pengamatan Penulis 

Pengamatan Dan Observasi Secara Umum 

Tinjauan Kejadian Dan Proses 

Yang Terjadi 
B/A Dunia (Hill, et al., 2002) 

Tinjauan Cairan Dan Lelehan 

Kandungan Gunung Api 
A Karakatau, Indonesia (Jaxybulatov, et al., 2011) 

Berdasarkan Mekanisme Terjadinya 

Tinjauan Proses Mekanik B Dunia (Nakamura, 1971) 

Tinjauan Mekanisme Mekanik Dan 

Dinamika Cairan 
A Dunia (Manga & Brodsky, 2006) 

Mekanisme Statis Dan Dinamis B/A Dunia (Gomberg & Davis, 1996) 

Pemicu Dinamis Akibat 

Gelombang Seismik 
A Merapi, Indonesia (Walter, et al., 2007) 

Pemicu Patahan Akibat Beban 

Gravitasi Dan Tekanan Magma 
B Global (Kilburn, 2003) 

Perubahan Tekanan Air Tanah A Global (Brodsky, et al., 2003) 

Mekanisme Endapan Lahar A Merapi, Indonesia (Walter, et al., 2008) 

Temporal Separation 

Pertahun Hingga Dalam Dekade      

Perhari Hingga Dalam Tahun A Global (Marzocchi, 2002) 

Spatial Separation A Global (Mellors, et al., 2007) 

Lokal (Dalam Radius 50 Km) 

Pendekatan Statistik A Merapi, Indonesia (Walter, et al., 2007) 

Pengamatan Umum Hubungan 

Korelasi Pinggiran Lempeng 

(Konvergen) 

A Global (Carr, 1977) 

Histogram Analisis Gempa Bumi-

Erupsi Gunung Api 
B/A Global (Linde & Sacks, 1998) 

Analisis Korelasi Waktu Dan Jarak A Global 
(Marzocchi, 2002) 

(Marzocchi , et al., 2004) 

Analisis Korelasi Waktu Dengan 

Jarak Sekumpulan Gempa 
A Global (Benoit & Mcnutt, 1996) 

Analisis Korelasi Spasial B Global (Acharya, 1987) 

Pengamatan Umum Dan Analisis 

Signifikansi 
B/A Global (Eggert & Walter, 2009) 

Analisis Korelasi Antara Jarak Dan 

Waktu 
B/A Japan-Indonesia (Alam, et al., 2010) 

*B menyakatan pengamtan sebelum erupsi gunung api dan *A menyatakan penelitian setelah erupsi 

gunung api 

Cincin api yang menjelaskan hubungan aktivitas  gunung api menjajar dari 

Indonesia ke Jepang. Cincin api juga disebut sebagai lingkaran besar yang 

mengelilingi penjuru dunia dan magma besar Indonesia adalah puncak dari 

lingkaran api ini (Kodoatie & Roestam, 2010). Dalam kurun waktu 20 tahun 

terakhir terjadi beberapa leutsan gunung api berskala besar (dalam skala VEI 2-4) 

dan gempa tektonik lebih dari 6 skala richter. Dilihat dari sudut pandang energi 

yang mempengaruhi kedua aktivitas alam tersebut, keduanya sama-sama 

dipengaruhi oleh aktivitas pergerakan magma (Musyarof, 2015). Sehingga banyak 

pernyataan yang mengatakan bahwa aktivitas gunung api dan gempa bumi saling 

terkait karena seringkali aktivitas vulkanik terjadi setelah gempa bumi               
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(Eggert, et al, 2008). Hal ini disebabkan oleh sejumlah bukti sejarah menunjukkan 

bahwa letusan gunung api dan gempa bumi yang saling terhubung (Tabel 1.1) 

(Eggert & Walter, 2009). Penelitian terdahulu juga telah menunjukkan 

kemungkinan hubungan yang ada antara aktivitas letusan dan aktivitas seismik 

sejak dahulu kala (Alam & Kimura, 2004). Meskipun demikian tidak ada yang bisa 

memastikan tentang mekanisme fisik yang menghubungkan kegiatan vulkanik 

dengan seismik ini. 

Tulisan ini akan membahas bagaimana pengenalan pola (pattern 

recognition) dalam melihat hubungan aktivitas gunung api dan gempa bumi. 

Konsep utamanya adalah dengan melakukakan ekplorasi seluas-seluasnya dan 

ekstraksi dengan data yang sangat banyak dan terus bertambah. Sehingga didapat 

pola tertentu dan atau ditemukan sebuah fakta dan informasi yang dianggap penting 

dan dapat berguna untuk berbagai bidang keperluan. Paradigma ini menjadi populer 

ketika jumlah volume data yang diiringi kecepatan mendapatkannya (Velocity) dari 

berbagai jenis pengukuran (Variety) semakin berkembang.  

Alasan mendasar lainnya mengapa penelitian ini dilakukan adalah, karena 

penulis berasumsi segala sesuatu di alam semesta ini mengikuti pola dan ritme 

tertentu yang menyebabkan beberapa kejadian menjadi predictable atau semi-

predictable. Serta data yang tersimpan di basisdata terkait gempa bumi dan erupsi 

gunung api menjadi semakin lebih baik serta data yang tersimpan menjadi lebih 

banyak dan terus bertambah. Harapannya metode Pattern Recognition mampu 

menemukan, membedakan, mendeteksi karakteristik pola yang hadir di lingkungan 

sekitar. Hal ini nantinya bergantung pada ekstraksi dan penyajian informasi dari 

data yang diamati, sehingga setelah integrasi dengan latar belakang sain, yang 

akhirnya mengarah pada perumusan pengetahuan dan konsep-konsep baru 

termasuk pada peristiwa gempa bumi dan gunung api. Hasil pembelajaran (pola 

yang dikenali) adalah bahwa pengetahuan yang sudah ditangkap dan digunakan 

untuk menggambarkan hubungan ketergantungan sehingga keterkaitan antar pola 

lebih baik dipahami (ditafsirkan) atau digunakan untuk proses generalisasi. 
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Tabel 1.2  Empat Paradigma Penelitian Ilmu Pengetahuan (Hey, Tansley, & 

Tolle, 2009) 

Paradigma Nature Bentuk Penelitian Masa 

Pertama Experimental 

Science 

Penelitian secara empiris dan 

menjelaskan fenomena alami 

yang ada 

Pra-

Renaisans 

Kedua Theoretical 

Science 

Pemodelan dan proses 

generalisasi 

Pra-

Komputer 

Ketiga Computational 

Science 

Simulasi fenomena kompleks Pra-Big 

Data 

Keempat Exploratory 

Science 

Data-intensif, ekplorasi data, dan 

data mining 

Sekarang 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah yang akan dikaji 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaiman gambaran umum dan pola kejadian peristiwa bencana gunung api 

dan gempa bumi di Indonesia. 

2. Bagaimana hubungan keterkaitan antara peristiwa bencana gunung api dan 

gempa bumi di Indonesia. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan-batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini fokus pada peristiwa gempa bumi dan aktivitas gunung api 

Stratovolcano di Indonesia.  

2. Data aktivitas seismik yang digunakan hanya diukur dengan kekuatan 

(Magnitude) gempa. 

3. Data aktivitas vulkanik yang digunakan hanya diukur dengan VEI letusan 

gunung api 

4. Data yang digunakan didapat dari basisdata dari http://volcano.si.edu,  

http://earthquake.usgs.gov/search/, http://emdat.be , http://dibi.bnpb.go.id, 

dan http://www.bgs.ac.uk/vogripa/  

5. Metode yang digunakan adalah teknik visualisasi dan sequence patterm 

mining. 

http://volcano.si.edu/
http://earthquake.usgs.gov/search/
http://emdat.be/
http://dibi.bnpb.go.id/
http://www.bgs.ac.uk/vogripa/
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui pola-pola umum dari 

kejadian gunung api dan gempa bumi di Indonesia, serta melihat apakah keduanya 

memiliki keterkaitan yang sangat erat. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang mungkin didapat dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Sebagai bahan pemikiran bagi pihak yang memerlukan. 

2. Melihat pola tertentu dari kegiatan aktivitas gunung api dan gempa bumi, 

yang harapannya untuk penelitian selanjutnya dapat menjelaskan aktivitas 

ini dari latar belakang sains yang berbeda. 

3. Sebagai sarana belajar bagi penulis untuk mengembangkan ilmu statistik 

dan aplikasinya pada bidang kebencanaan. 

4. Pengembangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam lingkup 

konsep Pattern Recognition. 

 

 

 

 

 


