
11 
 

BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

 

3.1 Gempa Bumi 

Gempa bumi (earthquake) adalah getaran yang terasa dari permukaan bumi, 

cukup kuat untuk menghancurkan bangunan utama dan membunuh ribuan orang. 

Tingkat kekuatan getaran berkisar dari tidak dirasakan hingga cukup kuat untuk 

melemparkan orang di sekitar. Gempa bumi merupakan hasil dari pelepasan tiba-

tiba energi dalam kerak bumi yang menciptakan gelombang seismik. Kegempaan, 

seismism atau aktivitas seismik pada suatu daerah mengacu pada frekuensi, jenis 

dan ukuran gempa bumi yang terjadi selama periode waktu tertentu. Ketika 

episentrum gempa besar terletak di lepas pantai, dasar laut akan tergerus dan cukup 

untuk menimbulkan tsunami. Gempa bumi juga bisa memicu tanah longsor, dan 

aktivitas vulkanik sesekali. 

Gempa bumi diukur dengan menggunakan alat dari seismometer. Moment 

magnitude adalah skala yang paling umum di mana gempa bumi dengan magnitude 

sekitar (skala) 5 dilaporkan untuk seluruh dunia. Sedangkan banyaknya gempa 

bumi kecil kurang dari 5 magnitude dilaporkan oleh observatorium seismologi 

nasional diukur sebagian besar pada skala magnitude lokal, atau disebut juga 

sebagai Skala Richter. Kedua ukuran itu sebenarnya sama selama rentang 

pengukurannya valid. 

Besaran gempa dengan skala 3 magnitude atau kurang kebanyakan sering 

tidak dapat dirasakan dipermukaan atau disebut lemah. Namun jika besaran 

magnitude dengan skala 7 atau lebih besar akan berpotensi menyebabkan kerusakan 

serius disebuah daerah, tergantung pada kedalaman mereka. Gempa bumi terbesar 

yang terjadi pada dekade ini dengan skala lebih dari 9 magnitude atau lebih adalah 

terjadi di Jepang pada tahun 2011 (semenjak tulisan ini dibuat), dan itu adalah 

gempa Jepang terbesar sejak pencatatan dimulai. Intensitas getaran diukur pada 

skala Mercalli yang dimodifikasi. Karena merupakan gempa dangkal sehingga 

gempa tersebut menyebabkan semua struktur bangunan rata dengan tanah. 
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3.2 Penyebab Alami Gempa Bumi 

Kebanyakan gempa bumi disebabkan dari pelepasan energi yang dihasilkan 

oleh tekanan yang disebabkan oleh lempengan yang bergerak. Semakin lama 

tekanan itu kian membesar dan akhirnya mencapai pada keadaan dimana tekanan 

tersebut tidak dapat ditahan lagi oleh pinggiran lempengan. Pada saat itulah gempa 

bumi akan terjadi. Gempa tektonik terjadi di mana saja di bumi di mana ada energi 

yang tersimpan regangan elastis yang cukup untuk mendorong perambatan fraktur 

disepanjang bidang patahan (seperti gelang karet yang ditarik kemudian dilepas 

tiba-tiba).  

Sisi patahan bergerak melewati satu sama lain dengan lancar dan secara 

seismik hanya jika tidak ada penyimpangan atau asperities (tingkat kekasaran 

permukaan lempeng di zona subduksi) sepanjang permukaan patahan yang 

meningkatkan hambatan gesek. Kebanyakan permukaan patahan memiliki 

asperities tersebut dan ini mengarah ke bentuk stick-slip behaviour. Kadangkala 

ketika patahan terkunci, dan terus terjadi gerakan relatif antara lempeng akan 

menyebabkan meningkatnya tekanan dan karenanya energi regangan tersimpan 

dalam sekitar permukaan patahan. Ini terus berlanjut sampai tekanan telah 

meningkat cukup untuk menerobos asperity, kemudian secara tiba-tiba 

memungkinkan meluncur di atas bagian yang terkunci dari patahan, dan 

melepaskan energi yang tersimpan (Ohnaka, 2013). Energi ini dilepaskan sebagai 

kombinasi dari radiasi gelombang seismik regangan (elastis), panas dari gesekan 

permukaan patahan, dan retakan dari batuan, sehingga menyebabkan gempa bumi 

(Ohnaka, 2013). 

Proses bertahap build-up dari tegangan dan tekanan yang diselingi oleh 

sesekali kegagalan gempa secara tiba-tiba disebut sebagai teori elastic-rebound. 

Diperkirakan bahwa hanya 10 persen atau kurang dari total energi gempa yang 

dipancarkan sebagai energi seismik. Sebagian besar energi yang digunakan untuk 

daya gempa perkembangan fraktur gempa atau hasil  dari panas yang dihasilkan 

oleh gesekan. Oleh karena itu, gempa bumi skala tersedia dari bumi yang merupkan 

energi potensial bumi dan kenaikan suhu, meskipun perubahan ini diabaikan 
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dibandingkan dengan arus konduktif dan konvektif alur panas yang keluar dari 

interior yang dalam bumi (Spence, Sipkin, & Choy, 1989). 

Beberapa gempa bumi lain juga dapat terjadi karena pergerakan magma di 

dalam gunung api. Gempa bumi seperti itu dapat menjadi gejala akan terjadinya 

letusan gunung berapi. Beberapa gempa bumi (jarang namun) juga terjadi karena 

menumpuknya massa air yang sangat besar di balik dam, seperti Dam Karibia di 

Zambia, Afrika. Sebagian lagi (jarang juga) dapat terjadi karena injeksi atau 

akstraksi cairan dari/ke dalam Bumi (contoh. pada beberapa pembangkit listrik 

tenaga panas bumi dan di Rocky Mountain Arsenal). Terakhir, gempa juga dapat 

terjadi dari peledakan bahan peledak. Hal ini dapat membuat para ilmuwan 

memonitor tes rahasia senjata nuklir yang dilakukan pemerintah. Gempa bumi yang 

disebabkan oleh manusia seperti ini dinamakan juga seismisitas terinduksi. 

 

3.3 Jenis-Jenis Patahan Penyebab Gempa 

Ada tiga jenis patahan, yang semuanya dapat menyebabkan interplate 

gempa (merupakan gempa yang terjadi dibatas dua lempeng) yaitu: normal, reverse 

(thrust) dan strike-slip. Patahan normal dan reverse adalah contoh dip-slip (patahan 

menukik), di mana perpindahan sepanjang patahan dalam arah dip dan gerakan 

pada mereka melibatkan komponen vertikal. Sesar normal terjadi terutama di 

daerah di mana kerak sedang diperluas seperti batas divergen. Sedangkan Thrust 

patahan terjadi di daerah di mana kerak sedang dipersingkat seperti di batas 

konvergen. Patahan Strike-slip adalah struktur curam di mana kedua belah pihak 

dari patahan menyelinap horizontal melewati satu sama lain. Banyak gempa bumi 

disebabkan oleh gerakan pada patahan yang memiliki komponen baik dip-slip 

(normal dan thrust) dan strike-slip; ini dikenal sebagai oblique-slip. 
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Sumber: Wikipedia 

Gambar 3.1 Jenis-Jenis Patahan Penyebab Gempa Bumi 

 

Patahan reverse, terutama yang terjadi di sepanjang batas lempeng 

konvergen merupakan gempa bumi paling kuat, gempa megathrust, termasuk 

hampir semua memiliki kekuatan magnitude 8 atau lebih. Patahan Strike-slip, 

khususnya transformasi benua, dapat menghasilkan gempa bumi besar sampai 

sekitar 8 magnitude. Gempa bumi yang berhubungan dengan patahan normal 

umumnya memilik kekuatan kurang dari 7 magnitude. Untuk setiap kenaikan unit 

besarnya, ada peningkatan yang tiga puluh kali energi (berbeda dengan 

perbandingan kekuatan) yang dilepaskan. Misalnya, gempa bumi berkekuatan 6 

rilis sekitar 30 kali lebih banyak energi daripada gempa berkekuatan 5 dan gempa 

bumi berkekuatan 7 melepaskan 900 kali (30 × 30) lebih banyak energi daripada 5 

magnitude gempa. Sebuah gempa berkekuatan 8,6 melepaskan jumlah energi yang 

sama seperti 10.000 bom atom seperti yang digunakan pada Perang Dunia II 

(USGSb, 2015) 

 

3.4 Kelompok Gempa 

Kebanyakan gempa bumi merupakan bagian dari urutan, berhubungan satu 

sama lain dalam hal lokasi dan waktu.  Sebagian besar kelompok gempa terdiri dari 

tremor kecil yang menyebabkan sedikit atau tidak ada kerusakan, tapi ada teori 

bahwa gempa bumi dapat kambuh dalam pola yang teratur (USGSa, 2015). 

 

 



15 
 

a. Aftershock (Gempa Susulan) 

Aftershock adalah gempa yang terjadi setelah gempa sebelumnya 

(mainshock). Gempa susulan berada di kawasan yang sama dari shock 

utama tetapi magnitudenya selalu lebih kecil. Jika gempa susulan lebih 

besar dari shock utama, gempa susulan yang kembali sebagai shock utama 

dikenal dengan istilah foreshock. Gempa susulan terbentuk karena kerak 

bumi di sekitar bidang patahan tergusur menyesuaikan dengan efek shock 

utama (USGSc, 2015).  

b. Kawanan (Swarms) Gempa 

Kawanan gempa adalah rangkaian gempa bumi menyerang di 

kawasan tertentu dalam waktu singkat. Mereka berbeda dari gempa bumi 

diikuti dengan rangkaian gempa susulan dengan kenyataan bahwa ada 

gempa tunggal dalam urutan jelas shock utama, karena itu tak satu pun 

memiliki magnitude yang lebih tinggi (yang tercatat) dari yang lain. 

c. Badai (Strom) Gempa 

Kadang-kadang serangkaian gempa bumi terjadi dalam semacam 

badai gempa, di mana gempa bumi menyerang patahan dalam kelompok, 

masing-masing dipicu oleh tekanan atau tegangan disebarkan ulang gempa 

sebelumnya. Mirip dengan aftershock namun segmen terjadinya berdekatan 

dari patahan, badai ini terjadi selama bertahun-tahun, dan dengan beberapa 

gempa bumi susulan sama daya rusaknya seperti gempa awalnya. Pola 

seperti diamati pada sekitar selusin gempa yang melanda Utara Anatolia 

Patahan di Turki pada abad ke-20 dan telah disimpulkan untuk cluster 

anomali yang lebih tua dari gempa bumi besar di Timur Tengah (Amos & 

Cline, 2000). 

 

3.5 Lempeng Tektonik 

Teori tektonika Lempeng (Plate Tectonics) adalah teori dalam bidang 

geologi yang dikembangkan untuk memberi penjelasan terhadap adanya bukti-

bukti pergerakan skala besar yang dilakukan oleh litosfer bumi. Teori ini telah 

mencakup dan juga menggantikan Teori Pergeseran Benua yang lebih dahulu 
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dikemukakan pada awal-awal pertama abad ke-20 dan konsep seafloor spreading 

yang dikembangkan pada tahun 1960-an (Read & Janet, 1975). 

Bagian terluar dari interior bumi terbentuk dari dua lapisan. Di bagian atas 

terdapat litosfer yang terdiri atas kerak dan bagian teratas mantel bumi yang kaku 

dan padat. Di bawah lapisan litosfer terdapat astenosfer yang berbentuk padat tetapi 

bisa mengalir seperti cairan dengan sangat lambat dan dalam skala waktu geologis 

yang sangat lama karena viskositas dan kekuatan geser (shear strength) yang 

rendah. Lebih dalam lagi, bagian mantel di bawah astenosfer sifatnya menjadi lebih 

kaku lagi. Penyebabnya bukanlah suhu yang lebih dingin, melainkan tekanan yang 

tinggi (Read & Janet, 1975). 

Lapisan litosfer dibagi menjadi lempeng-lempeng tektonik (tectonic plates). 

Di bumi, terdapat tujuh lempeng utama dan banyak lempeng-lempeng yang lebih 

kecil. Lempeng-lempeng litosfer ini menumpang di atas astenosfer. Mereka 

bergerak relatif satu dengan yang lainnya di batas-batas lempeng, baik divergen 

(menjauh), konvergen (bertumbukan), ataupun transform (menyamping). Gempa 

bumi, aktivitas vulkanik, pembentukan gunung, dan pembentukan palung samudera 

semuanya umumnya terjadi di daerah sepanjang batas lempeng. Pergerakan lateral 

lempeng lazimnya berkecepatan 50–100 mm/a (Read & Janet, 1975). 

 

3.6 Teori Lempeng Tektonik 

Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, geolog berasumsi bahwa 

kenampakan-kenampakan utama bumi berkedudukan tetap. Kebanyakan 

kenampakan geologis seperti pegunungan bisa dijelaskan dengan pergerakan 

vertikal kerak seperti dijelaskan dalam teori geosinklin. Sejak tahun 1596, telah 

diamati bahwa pantai Samudera Atlantik yang berhadap-hadapan antara benua 

Afrika dan Eropa dengan Amerika Utara dan Amerika Selatan memiliki kemiripan 

bentuk dan nampaknya pernah menjadi satu. Ketepatan ini akan semakin jelas jika 

kita melihat tepi-tepi dari paparan benua di sana (Kious & Tilling, 2008). Sejak saat 

itu banyak teori telah dikemukakan untuk menjelaskan hal ini, tetapi semuanya 

menemui jalan buntu karena asumsi bahwa bumi adalah sepenuhnya padat 

menyulitkan penemuan penjelasan yang sesuai (Henry, 1978). 
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Penemuan radium dan sifat-sifat pemanasnya pada tahun 1896 mendorong 

pengkajian ulang umur bumi (Joly, 1909), karena sebelumnya perkiraan didapatkan 

dari laju pendinginannya dan dengan asumsi permukaan bumi beradiasi seperti 

benda hitam (Thomson, 1863). Dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

bahkan jika pada awalnya bumi adalah sebuah benda yang merah-pijar, suhu bumi 

akan menurun menjadi seperti sekarang dalam beberapa puluh juta tahun. Dengan 

adanya sumber panas yang baru ditemukan ini maka para ilmuwan menganggap 

masuk akal bahwa bumi sebenarnya jauh lebih tua dan intinya masih cukup panas 

untuk berada dalam keadaan cair. 

Teori Tektonik Lempeng berasal dari Hipotesis Pergeseran Benua 

(continental drift) yang dikemukakan Alfred Wegener tahun 1912 dan 

dikembangkan lagi dalam bukunya The Origin of Continents and Oceans terbitan 

tahun 1915. Alfred mengemukakan bahwa benua-benua yang sekarang ada dulu 

adalah satu bentang muka yang bergerak menjauh sehingga melepaskan benua-

benua tersebut dari inti bumi seperti 'bongkahan es' dari granit yang bermassa jenis 

rendah yang mengambang di atas lautan basal yang lebih padat (Wegener, 1966). 

Namun, tanpa adanya bukti terperinci dan perhitungan gaya-gaya yang dilibatkan, 

teori ini dipinggirkan. Mungkin saja bumi memiliki kerak yang padat dan inti yang 

cair, tetapi tampaknya tetap saja tidak mungkin bahwa bagian-bagian kerak tersebut 

dapat bergerak-gerak. Di kemudian hari, dibuktikanlah teori yang dikemukakan 

geolog Inggris Arthur Holmes tahun 1920 bahwa tautan bagian-bagian kerak ini 

kemungkinan ada di bawah laut. Terbukti juga teorinya bahwa arus konveksi di 

dalam mantel bumi adalah kekuatan penggeraknya (Henry, 1978) (Arthur, 1928) 

(Arthur, 1978) 

Bukti pertama bahwa lempeng-lempeng itu memang mengalami pergerakan 

didapatkan dari penemuan perbedaan arah medan magnet dalam batuan-batuan 

yang berbeda usianya. Penemuan ini dinyatakan pertama kali pada sebuah 

simposium di Tasmania tahun 1956. Mula-mula, penemuan ini dimasukkan ke 

dalam teori ekspansi bumi, namun selanjutnya justeru lebih mengarah ke 

pengembangan teori tektonik lempeng yang menjelaskan pemekaran (spreading) 

sebagai konsequencesi pergerakan vertikal (upwelling) batuan, tetapi 
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menghindarkan keharusan adanya bumi yang ukurannya terus membesar atau 

berekspansi (expanding earth) dengan memasukkan zona subduksi/hunjaman 

(subduction zone), dan patahan/sesar translasi (translation fault). Pada waktu itulah 

teori tektonik lempeng berubah dari sebuah teori yang radikal menjadi teori yang 

umum dipakai dan kemudian diterima secara luas di kalangan ilmuwan. Penelitian 

lebih lanjut tentang hubungan antara seafloor spreading dan balikan medan magnet 

bumi (geomagnetic reversal) oleh geolog Harry Hammond Hess dan oseanograf 

Ron G. Mason (Mason & Raff, 1961) (Ben, 1995) (Freed & William, 2003) 

menunjukkan dengan tepat mekanisme yang menjelaskan pergerakan vertikal 

batuan yang baru. 

 

Sumber: USGS (Vigil, 2005) 

Gambar 3.1 Batasan Lempeng Tektonik 

 

Seiring dengan diterimanya anomali magnetik bumi yang ditunjukkan 

dengan lajur-lajur sejajar yang simetris dengan magnetisasi yang sama di dasar laut 

pada kedua sisi mid-oceanic ridge, tektonik lempeng menjadi diterima secara luas. 

Kemajuan pesat dalam teknik pencitraan seismik mula-mula di dalam dan sekitar 

zona Wadati-Benioff dan beragam observasi geologis lainnya tak lama kemudian 

mengukuhkan tektonik lempeng sebagai teori yang memiliki kemampuan yang luar 

biasa dalam segi penjelasan dan prediksi. 
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Penelitian tentang dasar laut dalam, sebuah cabang geologi kelautan yang 

berkembang pesat pada tahun 1960-an memegang peranan penting dalam 

pengembangan teori ini. Sejalan dengan itu, teori tektonik lempeng juga 

dikembangkan pada akhir 1960-an dan telah diterima secara cukup universal di 

semua disiplin ilmu, sekaligus juga membaharui dunia ilmu bumi dengan memberi 

penjelasan bagi berbagai macam fenomena geologis dan juga implikasinya di dalam 

bidang lain seperti paleogeografi dan paleobiologi. 

 

3.7 Jenis-Jenis Lempeng 

Ada tiga jenis batas lempeng yang berbeda dari cara lempengan tersebut 

bergerak relatif terhadap satu sama lain. Tiga jenis ini masing-masing berhubungan 

dengan fenomena yang berbeda di permukaan. Tiga jenis batas lempeng tersebut 

adalah: 

a. Batas transform (transform boundaries) terjadi jika lempeng bergerak dan 

mengalami gesekan satu sama lain secara menyamping di sepanjang sesar 

transform (transform fault). Gerakan relatif kedua lempeng bisa sinistral (ke 

kiri di sisi yang berlawanan dengan pengamat) ataupun dekstral (ke kanan 

di sisi yang berlawanan dengan pengamat). Contoh sesar jenis ini adalah 

Sesar San Andreas di California. 

b. Batas divergen/konstruktif (divergent/constructive boundaries) terjadi 

ketika dua lempeng bergerak menjauh satu sama lain. Mid-oceanic ridge 

dan zona retakan (rifting) yang aktif adalah contoh batas divergen. 

c. Batas konvergen/destruktif (convergent/destructive boundaries) terjadi jika 

dua lempeng bergesekan mendekati satu sama lain sehingga membentuk 

zona subduksi jika salah satu lempeng bergerak di bawah yang lain, atau 

tabrakan benua (continental collision) jika kedua lempeng mengandung 

kerak benua. Palung laut yang dalam biasanya berada di zona subduksi, di 

mana potongan lempeng yang terhunjam mengandung banyak bersifat 

hidrat (mengandung air), sehingga kandungan air ini dilepaskan saat 

pemanasan terjadi bercampur dengan mantel dan menyebabkan pencairan 

sehingga menyebabkan aktivitas vulkanik. Contoh kasus ini dapat kita lihat 
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di Pegunungan Andes di Amerika Selatan dan busur pulau Jepang 

(Japanese island arc). 

 

 

3.8 Pengerak Pergerakan Lempeng 

Pergerakan lempeng tektonik bisa terjadi karena kepadatan relatif litosfer 

samudera dan karakter astenosfer yang relatif lemah. Pelepasan panas dari mantel 

telah didapati sebagai sumber asli dari energi yang menggerakkan lempeng 

tektonik. Pandangan yang disetujui sekarang, meskipun masih cukup 

diperdebatkan, adalah bahwa kelebihan kepadatan litosfer samudera yang 

membuatnya menyusup ke bawah di zona subduksi adalah sumber terkuat 

pergerakan lempengan. 

Pada waktu pembentukannya di mid ocean ridge, litosfer samudera pada 

mulanya memiliki kepadatan yang lebih rendah dari astenosfer di sekitarnya, tetapi 

kepadatan ini meningkat seiring dengan penuaan karena terjadinya pendinginan dan 

penebalan. Besarnya kepadatan litosfer yang lama relatif terhadap astenosfer di 

bawahnya memungkinkan terjadinya penyusupan ke mantel yang dalam di zona 

subduksi sehingga menjadi sumber sebagian besar kekuatan penggerak-pergerakan 

lempengan. Kelemahan astenosfer memungkinkan lempengan untuk bergerak 

secara mudah menuju ke arah zona subduksi. Meskipun subduksi dipercaya sebagai 

kekuatan terkuat penggerak-pergerakan lempengan, masih ada gaya penggerak lain 

yang dibuktikan dengan adanya lempengan seperti lempengan Amerika Utara, juga 

lempengan Eurasia yang bergerak tetapi tidak mengalami subduksi di manapun. 

Sumber penggerak ini masih menjadi topik penelitian intensif dan diskusi di 

kalangan ilmuwan ilmu bumi. 

Pencitraan dua dan tiga dimensi interior bumi (tomografi seismik) 

menunjukkan adanya distribusi kepadatan yang heterogen secara lateral di seluruh 

mantel. Variasi dalam kepadatan ini bisa bersifat material (dari kimia batuan), 

mineral (dari variasi struktur mineral), atau termal (melalui ekspansi dan kontraksi 

termal dari energi panas). Manifestasi dari keheterogenan kepadatan secara lateral 

adalah konveksi mantel dari gaya apung (buoyancy forces) (Toshiro & Thorne, 
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2000). Bagaimana konveksi mantel berhubungan secara langsung dan tidak dengan 

pergerakan planet masih menjadi bidang yang sedang dipelajari dan dibincangkan 

dalam geodinamika. Dengan satu atau lain cara, energi ini harus dipindahkan ke 

litosfer supaya lempeng tektonik bisa bergerak. Ada dua jenis gaya yang utama 

dalam pengaruhnya ke pergerakan planet, yaitu friksi dan gravitasi. 

 

3.9 Gunung Api 

Gunung api adalah lubang kepundan atau rekahan dalam kerak bumi tempat 

keluarnya cairan magma atau gas atau cairan lainnya ke permukaan bumi. Material 

yang dierupsikan kepermukaan bumi umumnya membentuk kerucut terpancung. 

Secara umum gunung api dapat didefinisikan sebagai suatu sistem saluran fluida 

panas (batuan dalam wujud cair atau lava) yang memanjang dari kedalaman sekitar 

10 km di bawah permukaan bumi sampai ke permukaan bumi, termasuk endapan 

hasil akumulasi material yang dikeluarkan pada saat meletus (NSTA, 2007). Lebih 

lanjut, istilah gunung api ini juga dipakai untuk menamai fenomena pembentukan 

ice volcanoes atau gunung api es dan mud volcanoes atau gunung api lumpur. 

Gunung api es biasa terjadi di daerah yang mempunyai musim dingin bersalju, 

sedangkan gunung api lumpur dapat kita lihat di daerah Kuwu, Grobogan, Jawa 

Tengah yang populer sebagai Bledug Kuwu. 

Gunung berapi terdapat di seluruh dunia, tetapi lokasi gunung berapi yang 

paling dikenali adalah gunung berapi yang berada di sepanjang busur Cincin Api 

Pasifik (Pacific Ring of Fire). Busur Cincin Api Pasifik merupakan garis 

bergeseknya antara dua lempengan tektonik. Gunung berapi terdapat dalam 

beberapa bentuk sepanjang masa hidupnya. Gunung berapi yang aktif mungkin 

berubah menjadi separuh aktif, istirahat, sebelum akhirnya menjadi tidak aktif atau 

mati. Bagaimanapun gunung berapi mampu istirahat dalam waktu 610 tahun 

sebelum berubah menjadi aktif kembali. Oleh itu, sulit untuk menentukan keadaan 

sebenarnya dari suatu gunung berapi itu, apakah gunung berapi itu berada dalam 

keadaan istirahat atau telah mati (NSTA, 2007). 
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3.10 Proses Terbentuknya Gunung Api 

Gunung api terbentuk pada empat busur, yaitu busur tengah benua, 

terbentuk akibat pemekarankerak benua; busur tepi benua, terbentuk akibat 

penunjaman kerak samudara ke kerak benua;busur tengah samudera, terjadi akibat 

pemekaran kerak samudera; dan busur dasar samuderayang terjadi akibat terobosan 

magma basa pada penipisan kerak samudera. 

Pengetahuan tentang tektonik lempeng merupakan pemecahan awal dari 

teka-teki fenomena alam termasuk deretan pegunungan, benua, gempa bumi dan 

gunungapi. Planet bumi mepunyai banyak cairan dan air di permukaan. Kedua 

faktor tersebut sangat mempengaruhi pembentukandan komposisi magma serta 

lokasi dan kejadian gunun 

Panas bagian dalam bumi merupakan panas yang dibentuk selama 

pembentukan bumi sekitar 4,5 miliar tahun lalu, bersamaan dengan panas yang 

timbul dari unsure radioaktif alami, seperti elemen-elemen isotop K, U dan Th 

terhadap waktu. Bumi pada saat terbentuk lebih panas, tetapi kemudian mendingin 

secara berangsur sesuai dengan perkembangan sejarahnya. Pendinginan tersebut 

terjadi akibat pelepasan panas dan intensitas vulkanisma di permukaan. Perambatan 

panas dari dalam bumi ke permukaan berupa konveksi, dimana material-material 

yang terpanaskan pada dasar mantel, kedalaman 2.900 km di bawah muka bumi 

bergerakmenyebar dan menyempit disekitarnya. Pada bagian atas mantel, sekitar 7 

35 km di bawahmuka bumi, material-material tersebut mendingin dan menjadi 

padat, kemudian tenggelam lagike dalam aliran konveksi tersebut. Litosfir termasuk 

juga kerak umumnya mempunyai ketebalan 70 120 km dan terpecah menjadi 

beberapa fragmen besar yang disebut lempeng tektonik. Lempeng bergerak satu 

sama lain dan juga menembus ke arah konveksi mantel. Bagian alas litosfir 

melengser di atas zona lemah bagian atas mantel, yang disebut juga astenosfir. 

Bagian lemah astenosfir terjadi pada saat atau dekat suhu dimana mulai terjadi 

pelelehan, kosequencesinya beberapa bagian astenosfir melebur, walaupun 

sebagian besar masihpadat. Kerak benua mempunyai tebal lk. 35 km, berdensiti 

rendah dan berumur 1 2 miliartahun, sedangkan kerak samudera lebih tipis (lk. 7 

km), lebih padat dan berumur tidak lebih dari 200 juta tahun. Kerak benua posisinya 
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lebih di atas dari pada kerak samudera karena perbedaan berat jenis, dan keduanya 

mengapung di atas astenosfir. 

Pergerakan antar lempeng yang menimbulkan empat busur gunungapi 

berbeda: 

a. Pemekaran kerak benua, lempeng bergerak saling menjauh sehingga 

memberikan kesempatan magma bergerak ke permukaan, kemudian 

membentuk busur gunung api tengah samudera. 

b. Tumbukan antar kerak, dimana kerak samudera menunjam di bawah kerak 

benua. Akibat gesekan antar kerak tersebut terjadi peleburan batuan dan 

lelehan batuan ini bergerak ke permukaan melalui rekahan kemudian 

membentuk busur gunung api di tepi benua. 

c. 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 

gunung api tengah benua atau banjir lava sepanjang rekahan. 

d. Penipisan kerak samudera akibat pergerakan lempeng memberikan 

kesempatan bagi magma menerobos ke dasar samudera, terobosan magma 

ini merupakan banjir lava yang membentuk deretan gunungapi perisai. 

 

3.11 Tipe-Tipe Gunung Api 

Gunung api merupakan bukit-bukit berbentuk kerucut atau pegunungan 

yang terbentuk di dekat ventilasi yang terhubung ke sebuah reservoir magma. Tipe-

tipe dari gunung api dipengaruhi oleh faktor utama adalah jenis magma. Sehingga 

dari bentuk gunung api yang terlihat dapat diidentifikasi jenis magma secara umum. 

Berikut ini beberapa tipe gunung api yang terbentuk oleh masing-masing jenis 

magma yang berbeda-beda. 

a. Stratovolcano seperti kerucut dengan sisi yang curam. Tipe gunung api ini 

terbentuk pada letusan besar yang terdiri dari aliran lava, tefra, dan aliran 

piroklastik. Letusan besar terjadi karena komposisi magma yang sangat 

kental. Magma rhyolitic yang kaya dengan silika terdistribusi pada daerah 
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lempeng benua terutama pada zona subduksi. Pada saat pembentukan 

gunung api ini berdasarkan berada di daerah lempeng benua. 

b. Cinder cone merupakan bukit berbentuk kerucut yang curam terbentuk di 

atas ventilasi magma. Cinder cone biasanya terbentuk oleh letusan sejenis 

Strombolian. Cinder cone dibangun dari lava fragmen-fragmen yang 

disebut abu vulkanik. Tipe gunung api ini jarang memiliki tinggi hingga 

250m.  

c. Shield volcano merupakan jenis gunung api terbesar di dunia. Tipe ini 

terbentuk dari aliran lava basalt dan memiliki kemiringan yang landai. 

Gunung api ini tidak menghasilkan letusan yang besar karena magma yang 

dikeluarkan memiliki sifat encer. Magma basalt dengan viskositas rendah 

ini biasa muncul di daerah hotspot tengah samudera dan daerah batas 

lempeng divergen. Tipe gunung api ini lebih sering muncul di tengah 

samudera. 

d. Mud volcano merupakan jenis gunung api terkecil di dunia. Tipe ini hanya 

memiliki tinggi 2-3 meter. Gunung api ini terbentuk dari campuran air 

(panas) dan sedimen yang berasal dari erupsi gunung api besar disekitarnya. 

Suhu pada pembentukan tipe gunung api ini lebih rendah. Material yang 

dikeluarkan seperti bubur halus dalam cairan seperti air dan hidrokarbon 

cair. 

e. Lava dome terbentuk karena pendinginan lava kental yang keluar dari 

ventilasi gunung api. Lava kental ini mengalir dengan perlahan, jadi lava 

lebih cepat membeku dengan perpindahan dalam jarak yang pendek dari 

sumber letusan. Lava-lava yang telah membeku membentuk tumpukan 

seperti kubah kecil. 

f. Caldera merupakan sebuah kawasan runtuhnya gunung api. Sebuah 

keruntuhan dipicu oleh pengosongan magma di bawah gunung berapi, 

biasanya sebagai hasil dari letusan besar gunung api.  Keruntuhan ini dapat 

terjadi pada saat letusan dahsyat atau pun letusan yang bertahap dari 

serangkaian letusan. Reruntuhan tersebut akan menutupi jalur magma 

sebelumnya, sehingga magma akan mencari jalur baru dan biasanya 
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fracture-fracture yang mengarah ke lingkaran pinggiran reruntuhan 

(caldera) tersebut. Sehingga muncul ventilasi vulkanik sekunder di 

sekeliling caldera. 

g. Volcanic fissure event merupakan tempat keluar lava yang melalui retakan-

retakan yang diterobos oleh lava. Tipe vulkano ini tidak memiliki kawah 

utama sama sekali. Lava yang keluar merupakan lava yang sangat cair 

sehingga menyebar jauh dan luas. 

 

3.12 Cincin Api 

The Ring of Fire atau cincin api adalah daerah di cekungan Samudra Pasifik 

di mana sejumlah besar gempa bumi dan letusan gunung berapi terjadi. Dalam 

40.000 km (25.000 mil) berbentuk tapal kuda, hal ini terkait dengan serangkaian 

hampir terus menerus dari palung samudera, busur vulkanik, dan ikat pinggang 

vulkanik dan/atau gerakan lempeng. Cincin Api memiliki 452 gunung berapi dan 

merupakan rumah bagi lebih dari 75% dari gunung berapi aktif dan tidak aktif di 

dunia (Rosenberg, 2013).   

Sekitar 90%  dari gempa bumi di dunia (USGSd, 2015) dan 81%   dari gempa 

bumi terbesar di dunia terjadi di sepanjang Cincin Api. Wilayah yang paling aktif 

seismik berikutnya (5-6% dari gempa bumi dan 17% dari gempa bumi terbesar di 

dunia) adalah sabuk Alpide yang membentang dari Jawa ke utara Samudera 

Atlantik melalui Himalaya dan Eropa selatan. Semua kecuali 3 dari 25 letusan 

gunung berapi terbesar di dunia yang 11.700 tahun terakhir terjadi di gunung berapi 

di Ring of Fire (Oppenheimer, 2011). The Ring of Fire adalah akibat langsung dari 

lempeng tektonik dan gerakan dan tabrakan lempeng litosfer. 

 

3.13 Pattern Recognition 

Pengenalan pola merupakan cabang dari mesin pembelajaran yang berfokus 

pada pengenalan pola dan keberaturan data, meskipun dalam beberapa kasus 

dianggap hampir identik dengan machine learning (Bishop, 2006). Sistem 

pengenalan pola yang dalam kasus pelatihan data memiliki label dibeut sebagai 
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pembelajaran yang diawasi/Supervised Learning, namun jika tidak ada data 

berlabel tersedia algoritma lain dapat digunakan untuk menemukan pola yang 

sebelumnya yang tidak diketahui atau disebut pembelajaran tidak 

terawasi/unsupervised learning. 

Istilah pattern recognition, machine learning, data mining dan penemuan 

pengetahuan dalam basisdata (knowledge discovery in basisdatas/KDD) sulit 

dipisahkan, karena sebagian besar itu semua saling tumpang tindih dalam 

lingkupnya. Machine Learning adalah istilah paling umum untuk metode 

pembelajaran terawasi dan berasal dari kecerdasan buatan (artificial intelligence), 

sedangkan KDD dan data mining memiliki fokus yang lebih besar pada metode 

tanpa pengawasan dan hubungan yang lebih kuat untuk penggunaan bisnis (Bishop, 

2006). Pengenalan pola memiliki asal-usul dalam bidang teknik, dan istilah ini 

populer dalam konteks pandangan computer science. 

Dalam pattern recognition, mungkin ada ketertarikan yang lebih tinggi 

untuk memformulasikan, menjelaskan dan memvisualisasikan pola, sementara 

machine learning tradisional berfokus pada memaksimalkan tingkat pengenalan. 

Namun, semua ini telah berevolusi secara substansial dari asal pertamanya pada 

artificial intelligence, teknik dan statistik, dan semuanya telah menjadi semakin 

serupa dengan mengintegrasikan perkembangan dan ide-ide dari satu sama lain. 

Dalam machine learning, pattern recognition adalah memberikan label 

(klasifikasi) untuk nilai masukan yang diberikan. Dalam statistik pada tahun 1936, 

analisis diskriminan diperkenalkan untuk tujuan yang sama. Contoh pengenalan 

pola klasifikasi adalah mencoba untuk menetapkan setiap nilai masukan ke salah 

satu himpunan kelas (misalnya, menentukan apakah email yang diberikan adalah 

"spam" atau "non-spam"). Namun, pattern recognition adalah untuk masalah yang 

lebih umum yang jenis keluaran yang lain juga. 

 

3.14 Sequence Pattern Mining 

Sequence Pattern Mining adalah topik data mining berkaitan dengan 

mencari pola statistik yang relevan antara contoh data di mana nilai-nilai yang 
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diberikan adalah secara berurutan (Mabroukeh & Ezeife, 2010). Biasanya nilai-nilai 

tersebut dianggap diskrit, dan dengan demikian time series mining berkaitan erat, 

namun tetap dianggap sebagai aktivitas yang berbeda. Sequence Pattern Mining 

adalah kasus khusus dari data mining. 

Beberapa hal dalam sequence Pattern Mining adalah menemukan frekuensi 

sebuah itemset dan urutannya muncul. Contoh, misalkan untuk menemukan aturan 

(rules) dalam bentuk “jika {pelanggan membeli mobil}, maka pelanggan yang 

sama akan cenderung {membeli asuransi} dalam satu minggu”, atau dalam contoh 

lain “jika harga {saham facebook naik dan saham twitter naik” maka apakah ada 

kecendrungan bahwa harga {saham instagram naik dan saham path naik}”. Konsep 

seperti inilah yang akan penulis gunakan dalam melihat keterkaitan antara aktivitas 

gunung api dan gempa bumi.  Secara tradisional mining itemset digunakan dalam 

aplikasi pemasaran untuk menemukan keberaturan antara co-occuring (kejadian 

bersama) dalam transaksi skala besar. Hal ini kemudian dianggap menjadi masalah 

yang kompleks karena di dalamnya terdapat sejumlah ledakan kombinatorial dari 

subsequences yang dihasilkan (Grover, 2014) . Untuk meyelesaikan permasalahan 

sequencesial ini dapat dilakukan dengan beberapa metode salah satunya adalah 

SPADE (Sequential Pattern Discovery Using Equivalence Classes). 

 

3.15 SPADE 

SPADE atau penemuan pola sequencesial menggunakan kelas yang 

ekivalen adalah sebuah algoritma untuk penemuan pola sequencesial secara cepat 

(Suwarningsih & Suryawati, 2013). Algoritma SPADE (Sequential Pattern 

Discovery using Equivalence classes = Penemuan pola urutan/sequencesial data 

menggunakan kelas yang ekivalen/sama) adalah sebuah algoritma baru untuk 

penemuan secara cepat dari pola data yang berurutan. Solusi untuk masalah ini 

membuat pencarian basisdata berulang, dan menggunakan struktur hash kompleks 

yang memiliki pengalokasian yang minim. Gambar 3.2 merupakan gambaran 

singkat dari proses algoritma SPADE. 

SPADE adalah   salah   satu algoritma   sequential pattern mining yang 

menggunakan   format data vertikal pada basisdata sequence.  Dalam format  data 
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vertikal,  basisdata  sequence menjadi berbentuk kumpulan urutan yang formatnya 

[itemset :(sequence_ID,  eventID)]. Dengan kata lain, untuk setiap itemset akan 

disimpan sequence identifier dan event identifier yang berkoresponden (Septiani, 

2015).  Event identifier  berguna  sebagai timestamp  atau penanda  waktu dari 

itemset  tersebut.  

 

Permasalahan sequential pattern mining dapat dinyatakan sebagai berikut: 

Misal 𝐼 = {𝑖1, 𝑖2, … , 𝑖𝑚} adalah kumpulan item m berbeda yang terdiri dari alfabet. 

Event adalah kumpulan item yang tidak kosong dan tidak urut. Sequence adalah 

daftar event yang berurutan. Event dinotasikan sebagai (𝑖1, 𝑖2, … , 𝑖𝑘), dimana ij 

adalah item. Sequence α dinotasikan sebagai (α1→ α2→ ...→ α𝑖), dimana αi adalah 

event. Sequence dengan item sejumlah k ( 𝑘 = ∑ |𝛼𝑗|𝑗 ) disebut k-sequence. 

Contohnya (B →AC) adalah 3-sequence. 

Untuk sequence α, jika event αi terjadi sebelum αj, dinotasikan sebagai αi < 

αj. α disebut sebagai subsequence dari sequence β, dinotasikan α ≼ β, jika terdapat 

fungsi f satu-ke-satu yang mempertahankan urutan yang memetakan event dalam α 

ke dalam event di β, yaitu, 1) 𝛼𝑖 ⊆ 𝑓(𝛼𝑖), dan 2) jika 𝛼𝑖 < 𝛼𝑗 maka 𝑓(𝛼𝑖) < 𝑓(𝛼𝑗). 

Contohnya sequence (B → AC) adalah subsequence dari (AB → E → ACD), 

karena 𝐵 ⊆ 𝐴𝐵 dan 𝐴𝐶 ⊆ 𝐴𝐶𝐷, dan urutan eventnya tidak berubah. Sebaliknya 

sequence (AB → E) bukan merupakan subsequence dari (ABE), dan sebaliknya. 

Basisdata untuk mining sequences terdiri dari kumpulan urutan masukan. 

Setiap entri urutan dalam basisdata memiliki pengenal unik bernama sid, dan setiap 

peristiwa dalam urutan masukan diberikan juga memiliki sebuah identifikasi yang 

unik disebut eid. Diasumsikan bahwa tidak ada urutan yang memiliki satu peristiwa 

dalam waktu yang sama, sehingga bisa dapat digunakan waktu tersebut sebagai 

pengenal kejadian. 
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Gambar 3.2 Algoritma SPADE  

Algoritma SPADE untuk menemukan komputasi frekuensi 1-sequences dan 

2-sequences (Gambar 3.2), dengan dekomposisi ke dalam bentuk prefix ekivalen 

kelas induk dan enumerasi semua frekuensi sequences menggunakan metoda BFS 

(Breadth-First Search) atau DFS (Depth-First Search) di kelas masing-masing. 

   

a. Contoh Perhitungan 

 

 

Gambar 3.3 Contoh Basisdata (Zaki, 2001) 

 

Pada Gambar 3.3 dapat diperoleh data untuk frequent 1-sequences, dengan cara 

menghitung jumlah kemunculan per items untuk setiap SID, hasil dari proses dapat 

dilihat pada Gambar 3.4 berikut: 
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A 4  A 4 

B 4  B 4 

C 1  D 2 

D 2  F 4 

F 4  Min_supp=2 

G 1    

H 1    

Frequent item    

 

Gambar 3.4 Perhitungan Frequent Item atau 1-sequences 

 

Gambar 3.4  dapat dicari frequent 2-sequences, dengan cara membandingkan SID 

dan Time (EID) dari setiap items untuk membentuk frequent 2-sequences. Hasil 

dari proses tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.5. 

BF 4  AB 3 

AB 3  AF 3 

AF 3  B->F 2 

D->A 2  BF 4 

F->A 2  D->A 2 

D->B 2  D->B 2 

B->A 

D->F 

2 

2 
 

D->F 

F->A 

2 

2 

B->F 1    

DF 1  Min_supp=2 

F->D 1    

A->B 1    

A->F 1    

B->D 1    

A->D 1    

 

Gambar 3.5 Hasil proses frequent 2-sequences 
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Dari Gambar 3.5,dapat dilanjutkan untuk mencari frequent 3-sequences  

  

 

Gambar 3.6 Hasil proses frequent 3-sequences 

 

Selanjutnya untuk mencari frequent 4-sequences dengan menggunakan hasil 

Gambar 3.5 sampai hasil tidak dapat di-generate lagi 

 

 

Gambar 3.7 Hasil proses frequent 3-sequences 

 

b. Metode SPADE  

Menghitung  frequent 1-sequences and 2-sequences 

Setelah mengumpulkan semua 2-sequences yang telah dihitung, 

kemudian  user menentukan minimum supportnya. Setelah itu item yang dipilih 

harus memenuhi minimum supportnya atau item terpilih  lebih besar atau sama 

dengan  minimum supportnya 

 Untuk frequent 1-sequences item pada Gambar 3.4, yang memenuhi nilai 

minimum support yaitu 2. 

 Untuk frequent 2-sequences pada Gambar 3.4, item yang terpilih dari 

Gambar 3.4, yang memenuhi minimum supportnya, yaitu 
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Gambar 3.8 Hasil frequent 2-sequences 

 

Basisdata diubah dari vertikal menjadi horizontal. Sebagai contoh, untuk 

setiap item-i, dan dengan menggunakan field customer (c) (merupakan SID) dan 

transaction (t) (merupakan EID), misal sebagai (c, t) dimasukkan (i, t) ke dalam list 

customer c, seperti pada Gambar 3.9. 

 

Gambar 3.9 Proses Transformasi Basisdata Dari Vertikal Ke Horizontal 

 

Menjumlahkan frequent sequences dari class 

      Gambar 3.10 menunjukkan pseudo-code untuk proses breadth-first dan depth-

first search. Nilai inputnya adalah kumpulan dari atoms dari sub-latice S, 

bersamaan dengan id-listnya. Frequent sequences diperoleh dengan cara 

menggabungkan atau menyilangkan id-lists dari kumpulan atoms dan pengecekan 

cardinality (kardinalitas) dari hasil id-lists terhadap min_sup (nilai support 

minimum). Sebelum menggabungkan, proses pruning (pemangkasan) dapat 

dimasukkan untuk memastikan apakah h semua hasil subsequnce itu benar-benar 

frequent. Setelah itu, dilanjutkan kepenggabungan id-list. 
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Gambar 3.10 Pseudo-code untuk breadth-first dan depth-first search 

 

Penggabungan temporal id-list 

Untuk penggabungan id-list dengan  2-sequences berdasarkan equivalence 

class [B→A] dengan atom set  {B → AB, B →AD, B→A→A, B→A→ D, 

B→ A→ F}. Misalkan P digunakan sebagai pengganti prefix B→ A, maka 

classnya dapat tulis ulang untuk mendapatkan [P] = [PB, PD, P → A, P → D,  

P→F]. Dapat dilihat bahwa kelas ini memiliki 2 jenis atom: atom event [PB, PD], 

dan atom sequence [P → A, P → D, P → F]. Untuk penggabungannya, dihasilkan 

3 kemungkinan : 

 Event atom with event atom: menggabungkan PB dengan PD, dan hasilnya 

adalah PBD. 

 Event atom with sequences atom : menggabungkan PB dengan P→ A, dan 

hasilnya adalah PB→ A 

 Sequences atom with sequences atom : menggabungkan P→A dengan 

P→F, maka kemungkinan akan menghasilkan : event atom P→AF, dan dua 

sequences atoms baru P→A→F dan P→F→A. special case akan muncul, 

apabila P→A digabungkan dengan dirinya, yang menghasilkan sequences 

atom baru, P→A→A. 

 

Kemudian menggambarkan bagaimana proses join id-list sebenarnya 

dilakukan. Misalkan Gambar 3.11, yang menunjukkan id-list dari atom sequence 
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P→A dan P→F. Untuk menghitung id-list baru dari atom event hasil P→AF, kita 

hanya perlu mengecek ekualitas dari pasangan (sid, eid). Dalam contoh pasangan 

yang cocok hanya {(8, 30), (8, 50), (8, 80)} yang merupakan id-list untuk P→AF. 

Untuk menghitung id-list dari atom sequence baru P→A→F, harus dicek hubungan 

temporer, dengan kata lain, untuk misalkan pasangan (s, t1) dalam ℒ(𝑃 → 𝐴) , 

apakah ada pasangan (s, t2) dalam ℒ(𝑃 → 𝐹) dengan sid yang sama s, tetapi dengan 

t2 > t1. Jika kondisi ini benar, artinya adalah item F mengikuti item A untuk 

sequence input s. Dengan kata lain, input sequence s mengandung pola P→A→F, 

dan pasangan (s, t2) ditambahkan ke id-list pola. Akhirnya, id-list dari P → F → A 

dapat didapatkan dengan cara yang sama dengan menukar peran P→A dengan 

P→F. Id-list terakhir untuk 3 sequence baru ini ditunjukkan dalam Gambar 3.9. 

Karena sebelumnya hanya menggabungkan sequence dalam kelas, yang memiliki 

prefiks yang sama (yang itemnya memiliki eid atau time-stamp yang sama), 

kemudian hanya perlu melacak eid dari item terakhir untuk menentukan ekualitas 

dan hubungan temporernya. Untuk optimasi lebih lanjut, dibangkitkan id-list dari 3 

kemungkinan sequence baru dengan 1 kali join. 

 

Gambar 3.11 Penggabungan temporal id-list 

 

Pruning sequences 

Algoritma pruning ditunjukkan pada Gambar 3.10. Misalkan α1 

melambangkan item pertama dari sequence α. Sebelum membangkitkan id-list dari 
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k-sequence β baru, dicek apakah semua k subsequence dari k-1 sequencenya 

frequent. Jika semuanya frequent maka lakukan join id-list. Jika tidak, maka β tidak 

dianggap. Perhatikan bahwa semua subsequence kecuali yang terakhir berada pada 

kelas saat ini. Contohnya pertimbangkan sequence β = (D→BF→A). Tiga 

subsequence pertamanya, (D→BF), (D→B→A) dan (D→F→A) semua berada 

dalam kelas [D]. Tetapi subsequence terakhirnya (BF→A) berada pada kelas [B]. 

Jika [B] telah diproses maka kita memiliki informasi subsequence yang lengkap 

untuk pruning. Jika [B] belum diproses, maka tidak dapat menentukan apakah 

(BF→A) frequent atau tidak. Meskipun begitu, pruning sebagian berdasarkan 

anggota dari kelas yang sama masih memungkinkan. Umumnya lebih baik untuk 

memproses kelasnya dalam urutan terbalik, karena dalam kasus ini setidaknya 

untuk semua informasi event tersedia untuk pruning. Hal ini karena item dalam 

event diurutkan dalam urutan naik. Contohnya jika ingin mengetes β = ABDF, 

maka pertama akan mengecek di dalam kelas [A] apakah ADF frequent, dan karena 

[B] telah diproses apabila mengerjakan kelas dengan urutan terbalik, juga dapat 

mengecek apakah BDF frequent. 

 

Gambar 3.11 Pruning sequence 

 

3.16 Data Visualisasi 

Terdapat dua konsep visualisasi, yaitu scientific visualisation dan 

information visualisation. Keduanya membuat model grafis dan menyajikan data 

secara visual yang berinteraksi langsung dengan  pengguna  untuk  melakukan  

eksplorasi  dan  memperoleh  informasi  yang  terdapat  dalam  data (Mulyana & 

Winarko, 2009). Visualisasi data dilihat oleh banyak bidang ilmu sebagai 

komunikasi visual modern. Visualisasi data tidak berada di bawah bidang manapun, 

melainkan interpretasi di antara banyak bidang (misalnya, terkadang dilihat sebagai 
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cabang modern dari statistik deskriptif oleh beberapa orang, tapi juga sebagai dasar 

alat pengembangan oleh yang lain). Visualisasi data mengikutkan pembuatan dan 

kajian dari representasi visual dari data, artinya "informasi yang telah 

diabstraksikan dalam bentuk skematis, termasuk atribut atau variabel dari unit 

informasi" (Friendly, 2009). 

Tujuan utama dari visualisasi data adalah untuk mengkomunikasikan 

informasi secara jelas dan efisien kepada pengguna lewat grafik informasi yang 

dipilih, seperti tabel dan grafik. Visualisasi yang efektif membantu pengguna dalam 

menganalisa dan penalaran tentang data dan bukti. Ia membuat data yang kompleks 

bisa diakses, dipahami dan berguna. Pengguna bisa melakukan pekerjaan analisis 

tertentu, seperti melakukan pembandingan atau memahami kausalitas, dan prinsip 

perancangan dari grafik (contohnya, memperlihatkan perbandingan atau kausalitas) 

mengikuti pekerjaan tersebut. Tabel pada umumnya digunakan saat pengguna akan 

melihat ukuran tertentu dari sebuah variabel, sementara grafik dari berbagai tipe 

digunakan untuk melihat pola atau keterkaitan dalam data untuk satu atau lebih 

variabel. 

Visualisasi data adalah seni dan sains. Laju di mana data dikeluarkan telah 

meningkat, dipicu oleh meningkatnya ekonomi berbasis informasi. Data yang 

dibuat oleh aktivitas internet dan sejumlah sensor yang makin bertambah dalam 

lingkungan, seperti satelit dan kamera jalan, disebut sebagai "Big data". 

Pemrosesan, analisa dan mengkomunikasikan data tersebut menciptakan berbagai 

tantangan analisis bagi visualisasi data. Bidang ilmu data dan pelakunya yang 

disebut ilmuwan data telah muncul untuk membantu mengatasi tantangan tersebut. 

Visualisasi data mengacu pada teknik yang digunakan untuk 

mengkomunikasi data atau informasi dengan membuatnya sebagai objek visual 

(misalnya, titik, garis, atau batang) dalam grafik. Tujuannya yaitu untuk 

mengkomunikasikan informasi secara jelas dan efisien kepada pengguna. Ia 

merupakan salah satu tahap dalam analisis data atau ilmu data. Menurut Friedman 

(2008) tujuan utama dari visualisasi data adalah untuk mengkomunikasikan 

informasi secara jelas dan efektif dengan cara grafis. Bukan berarti visualisasi data 
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harus terlihat membosankan supaya berfungsi atau sangat canggih supaya terlihat 

menarik. Untuk memaparkan ide secara efektif, bentuk estetis dan fungsionalitas 

harus berbarengan, menyediakan wawasan bagi kumpulan data yang kompleks dan 

jarang dengan mengkomunikasikan aspek-aspek kunci dengan cara yang intuitif. 

Namun perancang terkadang gagal mencapai keseimbangan antara bentuk dan 

fungsi, menciptakan visualisasi data yang menawan yang gagal menyediakan 

tujuan utamanya  untuk mengkomunikasikan informasi"(Friedman, 2008).  

Fernanda Viegas dan Martin M. Wattenberg menyarankan bahwa sebuah 

visualisasi yang ideal tidak hanya harus mengkomunikasikan secara jelas, tapi 

menstimulasi atensi dan keterlibatan penonton (Viegas & Wattenberg, 2011) 

Visualisasi data secara dekat berkaitan dengan grafik informasi, visualisasi 

informasi, visualisasi ilmiah, eksplorasi analisis data dan grafik statistis. Pada 

milenia baru, visualisasi data telah menjadi wilayah penelitian, pengajaran dan 

pengembangan yang aktif. Menurut Post et. al. (2002), visualisasi data telah 

menyatukan visualisasi informasi dan ilmiah (Post et al, 2002). 

Seseorang bisa membedakan perbedaan antara panjang dua garis, orientasi 

bentuk, dan warna (corak) tanpa usaha pemrosesan yang signifikan; hal ini disebut 

sebagai "atribut pra-atensi." Sebagai contohnya, mungkin membutuhkan waktu dan 

usaha ("pemrosesan atensi") untuk mengidentifikasi berapa kali angka "5" muncul 

dalam sekumpulan angka; tapi jika angka tersebut berbeda dalam ukuran, orientasi, 

atau warna, instan dari angka tersebut dapat dilihat lebih cepat lewat pemrosesan 

pra-atensi (Few, 2004). 

Grafik yang efektif menggunakan kelebihan pemrosesan pra-atensi dan 

atribut dan kekuatan relatif dan atribut tersebut. Sebagai contohnya, secara manusia 

dapat dengan mudah memroses perbedaan panjang garis daripada wilayah 

permukaan, akan lebih efektif menggunakan grafik batang (yang mengambil 

keuntungan panjang garis untuk memperlihatkan perbandingan) daripada grafik 

lingkaran (yang menggunakan wilayah permukaan) (Few, 2004). 


