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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pattern Recognition  

Konsep utama dari Pattern Recognition adalah tentang ketidakpastian 

(uncertainty) (Bishop, 2006). Pattern Recognition disebut juga sebagai proses 

klasifikasi dari objek atau pola menjadi beberapa kategori dan kelas yang tujuannya 

adalah untuk pengambilan keputusan (Bishop, 2006). Pola adalah sebuah bentuk 

atau bahkan model (sesuatu yang abstrak atau suatu set aturan) yang dapat dipakai 

untuk menjawab sesuatu yang lebih besar. Jika sesuatu kejadian atau peristiwa 

memiliki pola dasar yang dapat terlihat, maka pola ini yang akan digunakan acuan 

dalam memperkirakaan sesuatu kedepannya. 

 

2.2 Gempa Bumi 

Gempa bumi adalah aktivitas goyangan atau getaran pada lapisan 

lithosphere bumi. Aktivitas tersebut mengakibatkan gerakan pada tanah dan 

kerusakan akibat aktivitas tersebut bergantung pada skala kekuatan (magnitude) 

dan intensitasnya. Gempa bumi selalu terjadi kapan pun dimanapun, dan hanya ada 

sedikit lokasi yang jarang terjadi gempa bumi (Musyarof, 2015). 

 

2.3 Pengukuran Skala Gempa 

Ukuran Skala Richter biasanya sering digunakan dalam menghitung 

besarnya kekuatan gempa. Ukuran ini dikembangkan pada tahun 1935 oleh Charles 

F. Richter dari California Institute of Technology sebagai perangkat matematika 

untuk membandingkan ukuran gempa bumi. Besarnya gempa ditentukan oleh nilai 

logaritma dari amplitudo gelombang yang dicatat oleh seismograf. Skala Richter, 

besarnya dinyatakan dalam angka dan pecahan desimal. Misalnya, berkekuatan 5 

mungkin dihitung untuk gempa moderat, dan gempa bumi yang kuat mungkin 

dinilai sebagai besarnya 6. Karena dasar skala  adalah logaritmik, setiap kenaikan 
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besaran merupakan peningkatan sepuluh kali lipat dalam ukuran amplitudo. Dapat 

diartikan 6 Skala Richer sama dengan kekuatan 10 kali gempa ukuran 5 Skala 

Richter (Spence, Sipkin, & Choy, 1989). 

Gempa bumi dengan besarnya sekitar 2,0 atau kurang biasanya disebut 

microearthquakes; dan biasanya tidak dapat dirasakan oleh orang-orang dan 

umumnya tercatat hanya pada seismograf lokal. Peristiwa gempa dengan besaran 

sekitar 4,5 atau lebih besar terjadi beberapa ribu guncangan tersebut setiap tahun 

termasuk cukup kuat untuk dicatat oleh seismograf sensitif di seluruh dunia. Gempa 

bumi besar, seperti 1964 Jumat Agung gempa di Alaska, memiliki besaran dari 8,0 

atau lebih tinggi. Rata-rata, satu gempa dari ukuran tersebut terjadi di suatu tempat 

di dunia setiap tahun (Spence, Sipkin, & Choy, 1989). Skala Richter tidak umum 

digunakan lagi, karena telah diganti dengan skala lain yang disebut skala magnitudo 

momen yang merupakan ukuran yang lebih akurat dari ukuran gempa. 

Aslinya Skala Richter ini (disebut juga Magnitude Local/ML) kemudian 

diperluas ke pengamatan gempa bumi dari jarak apapun dan dari kedalaman fokus 

berkisar antara 0 dan 700 km. Karena gempa membangkitkan gelombang tubuh 

kedua, yang melakukan perjalanan ke dalam dan melalui bumi, dan gelombang 

permukaan, yang dibatasi untuk mengikuti panduan gelombang alami dari lapisan 

teratas bumi, dua skala besar berkembang menjadi Magnitude Body (Mb) dan 

Magnitude Surface (Ms) (Spence, Sipkin, & Choy, 1989). 

 

2.4 Gunung Api 

Kata Volcano (gunung api) berasal dari nama Vulcano, sebuah pulau 

vulkanik di Kepulauan Aeolian Italia yang namanya berasal dari Vulcan, nama 

dewa api dalam mitologi Romawi (Douglas, 2001). Studi tentang gunung api 

disebut Volcanology, namun lebih sering di eja dengan Vulcanology. Gunung api 

adalah gunung yang terbentuk jika magma dari perut bumi naik ke permukaan. 

Gunung api dapat dikelompokkan menurut tingkat kedahsyatan letusan apakah itu 

dahsyat ataupun tenang, dan tipe bahan yang dimuntahkan sewaktu meletus. Di kala 

meletus, gunung api mengeluarkan lava, bom gunung api, kerak, abu, gas panas dan 
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uap. Bahan yang disemburkan oleh letusan gunung api mempunyai sifat-sifat yang 

tidak dimiliki batuan lain. 

Gunung api terbentuk hasil daripada batu-batan cair yang terkumpul di bawah 

kerak bumi. Keadaan suhu yang sangat panas di bawah kerak bumi menyebabkan 

batu-batan menjadi cair. Batu-batuan cair ini dikenali sebagai magma. Kebanyakan 

magma terbentuk kira-kira 80 km hingga 160 km di bawah permukaan bumi. 

Magma yang panas akan naik ke permukaan bumi karena tekanan dan kurang padat 

daripada batu disekitarnya. Magma mengalir keluar ke permukaan bumi melalui 

rekahan gunung api dan dikenali sebagai lava. Kebanyakan gunung api terbentuk 

di kawasan sempadan plat. Ahli sains telah mengemukakan teori lempeng tektonik 

untuk menjelaskan proses pembentukan gunung api. 

Gunung api terbentuk apabila bertemunya dua lempeng. Pertemuan ini 

menyebabkan salah satu lempeng terhujam ke bawah lempeng yang lain. Zona yang 

terbenam ini akan menjadi cair karena suhu yang sangat panas di bawah kerak bumi. 

Bagian cair ini menambah magma di mantel dan seterusnya mengalir keluar ke 

permukaan bumi menjadi gunung api. Gunung api juga terdapat di zona tengah 

lautan. Perebakan dasar laut terjadi apabila magma naik menolak litosfer ke arah 

yang berlawanan. Lava ini akan membentuk dasar laut sebagai permatang tengah 

laut. Gunung api di Iceland merupakan jenis pembentukan ini. Sebagian gunung 

api terbentuk di tengah lempeng, jauh dari perbatasan lempeng seperti Kepulauan 

Hawaii. Ahli sains menjelaskan bahwa tonggak batuan mantel yang dipanaskan dan 

naik secara perlahan ke permukaan bumi. Kenaikan magma ke permukaan bumi 

diperkirakan 13 cm hingga 15 cm setahun. Apabila semburan magma naik sampai 

ke permukaan bumi, gunung api akan terbentuk. Proses pembentukan gunung api 

ini disebut titik panas (hotspots). 

 

2.5 Ukuran Letusan Gunung Api 

The Volcanic Explosivity Index (VEI) dirancang oleh Chris Newhall dari US 

Geological Survey dan Stephen Diri di University of Hawaii pada tahun 1982 untuk 

memberikan ukuran relatif dari ledakan letusan gunung api. Volume, tinggi awan 

letusan, dan pengamatan kualitatif (menggunakan istilah mulai dari "gentle" hingga 
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"mega-colossal") digunakan untuk menentukan nilai letusan (Explosivity). Skala ini 

terbuka dengan gunung api terbesar dalam sejarah diberikan besarnya 8. Nilai 0 

diberikan untuk letusan non-eksplosif, yang didefinisikan sebagai kurang dari 

10.000 m3 (350.000 kaki kubik) tephra (adalah bahan fragmen yang dihasilkan oleh 

letusan gunung berapi terlepas dari komposisi, ukuran fragmen atau landasan 

mekanisme (Sigundur, 1954)) yang dikeluarkan; dan 8 mewakili letusan eksplosif 

mega-kolosal yang dapat mengeluarkan 1,0 × 1012 m3 (240 mil kubik) tephra dan 

memiliki ketinggian awan lebih dari 20 km (12 mil). Skala logaritmik, dengan 

masing-masing interval pada skala yang mewakili peningkatan sepuluh kali lipat 

dalam kriteria letusan diamati, dengan pengecualian antara VEI 0, VEI 1, dan VEI 

2 (Newhall & Self , 1982). 

 

2.6 Penelitian Terdahulu 

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan terkait 

penulisan penelitian ini: 

a. Pada makalah berjudul Volcanic activity before and after large tectonic 

earthquakes: Observations and statistical significance (Eggert & Walter, 

2008) diketahui bahwa waktu interval kejadian gempa bumi terhadap erupsi 

gunung api sangat bervariasi dari detik hingga tahunan. Jarak episentrum 

gempa bumi dan lokasi gunung api juga bervariasi hingga mencapai ribuan 

kilometer, namun gempa bumi sering terjadi dalam kawasan yang dekat. 

Hasil yang paling menarik dari penelitian ini adalah seringkali peningkatan 

aktivitas vulkanik terjadi setelah gempa bumi dan banyak juga aktivitas 

vulkanik terjadi pada hari yang sama dengan gempa bumi. 

b. Penelitian untuk melihat kaitan antara gunung api dan gempa bumi juga 

pernah dilakukan untuk daerah pengamatan Jepang-Indonesia. Penelitian 

yang berjudul Relationship Betwen Major Eruption and Large 

Earthqaukes: A Comparative Study Betwen Japan and Indonesia          

(Alam, et al, 2010) menyatakan bahwa aktivitas gempa bumi tektonik dan 

erupsi gunung api, antara jarak dan waktu kedua bencana tersebut pun saling 

berpengaruh secara signifikan. 
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c. Pada penelitian yang berjudul Volcanic Eruptions of 1980 at Mount St. 

Helens, The First 100 Days (Foxworthy & Hill, 1982) menyatakan gempa 

bumi sering terjadi didaerah vulkanik dan disebabkan oleh patahan tektonik 

dan pergerakan magma di gunung api.  Gempa disebutkan dapat berfungsi 

sebagai peringatan dini letusan gunung api, seperti yang terjadi pada letusan 

gunung St. Helens pada tahun1980. Hal ini serupa dengan penelitian dari 

USGS (Watson & Watson, 1998), yang menyatakan gerombolan gempa 

dapat berfungsi sebagai penanda untuk lokasi magma mengalir di seluruh 

gunung api. Gerombolan gempa direkam oleh seismometer dan tiltmeters 

(sebuah perangkat untuk mengukur kemiringan tanah) yang digunakan 

sebagai sensor untuk memprediksi letusan terdekat atau yang akan datang. 


