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BAB V 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

5.1 Ulasan Bencana Alam di Indonesia 

Meninjau laporan Ulasan Statistik Bencana Berkala (Annual Disaster 

Statistical Review/ADSR) tahun 2013, Indonesia termasuk tiga negara teratas yang 

paling sering ditimpa bencana alam dalam satu dekade terakhir. Negara tersebut 

secara berturut-turut adalah China, Amerika Serikat, Indonesia, kemudian diikuti 

oleh Philipina, dan India. Pada tahun 2013 tercatat sekitar 330 bencana yang terjadi 

dengan estimasi total kerugian ekonomi sebesar USD 118,6 miliar (Sapir, Hoyois 

& Below, 2012). 

 

Sumber: ADSR 2013 

Gambar 5.1 Negara Teratas Berdasarkan Jumlah Kejadian Bencana Tahun 2013 

 

Indonesia sendiri, jumlah kejadian bencana banjir berada pada urutan teratas 

kemudian diikuti oleh puting beliung. Bencana banjir ini meliputi banjir yang 

disebabkan oleh peran manusia secara langsung maupun secara tidak langsung. 

Selain banjir, Indonesia juga rawan akan bencana alam lain, seperti gempa bumi 
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dan tsunami. Meskipun dari segi frekuensi termasuk jarang terjadi, namun kedua 

bencana ini yang menimbulkan kerugian paling besar dari segi nilai materil dan non 

materil. Untuk lebih jelas mengenai perbandingan jumlah kejadian bencana alam 

yang melanda Indonesia dapat dilihat pada Gambar 5.2 

 

Sumber: Data yang diolah 

Gambar 5.2 Jumlah Kejadian Bencana Alam di Indonesia  

 

Bencana alam dapat mengakibatkan dampak yang merusak pada bidang 

ekonomi, sosial dan lingkungan (Crowards, 2000). Kerusakan infrastruktur dapat 

mengganggu aktivitas sosial, dampak dalam bidang sosial mencakup kematian, 

luka-luka, sakit, hilangnya tempat tinggal dan kekacauan komunitas, sementara 

kerusakan lingkungan dapat mencakup hancurnya hutan yang melindungi daratan 

(Crowards, 2000). Jika diamati bencana alam yang paling menimbulkan dampak 

paling besar, adalah gempa bumi. Selama 5 abad terakhir gempa bumi, telah 

menyebabkan lebih dari 5 juta orang tewas, 20 kali lebih banyak daripada korban 

gunung meletus (Jamison, Breman, & Measham, 2006). Kemudian jika 

dibandingkan dari segi frekuensi bencana yang paling jarang terjadi namun 

menimbulkan korban paling banyak adalah gempa bumi (termasuk tsunami) dan 

erupsi gunung api (Gambar 5.3). Lebih rinci untuk dampak kerugian bencana alam 

terhadap masyarakat Indonesia dalam 1 abad terakhir disajikan pada Tabel 5.1. 
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Tabel 5.1 Rangkuman Dampak Bencana Indonesia 1900-2015 

Subtipe Bencana Tipe Frekuensi Korban 

Meninggal 

Korban 

Terdampak 

Kerugian 

(000 USD) 

Kekeringan Kekeringan 
9 9329 4804220 160200 

Gempa Bumi Tsunami 
9 168372 580520 4506600 

  Pergerakan Tanah 
105 30115 8536402 7189326 

Epidemic Parasit 
3 225 504000 0 

  Bakteri 
15 744 38030 0 

 Penyakit Menular 
13 2178 137015 0 

Banjir Pesisir 
1 11 2000 0 

  Bandang 
32 2037 1236455 247500 

  Luapan Sungai 
85 2708 6054476 6318909 

Tanah Longsor Longsor 
52 2522 397792 121745 

Badai Siklon Tropis 
6 1953 5298 0 

  Badai Konfektif 
3 25 12950 1000 

Aktifitas Gunung Api Debu Vulkanik 
57 18310 1333828 530390 

Kebakaran Liar Kebakaran Hutan 
300 3034478 9329000 

Sumber: Data yang diolah 

 

 

Sumber: Data dan Informasi Bencana Indonesia  

Gambar 5.3 Sebaran Kejadian Bencana dan Korban Meninggal  

  

Data diatas menunjukkan bahwa bencana gempa dan letusan gunung api 

merupakan yang paling merugikan. Berbeda dengan bencana banjir, meskipun juga 

memberikan dampak yang besar namun bencana ini tersebar di hampir di seluruh 

Indonesia dengan frekuensi terjadinya 28.2% dari 9531 bencana yang tercatat dan 
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korban jiwa yang ditimbulkan sedikit. Sehingga dapat diartikan setiap terjadi 

musibah gunung api ataupun gempa bumi, kerugian yang disebabkan tidak sedikit. 

 

5.2 Letusan Gunung Api 

Saat ini terdapat 129 gunung berapi yang masih aktif dan 500 tidak aktif di 

Indonesia (Basyid, 2010). Gunung berapi aktif yang ada di Indonesia merupakan 

13 persen dari seluruh gunung berapi aktif di dunia, di mana 70 gunung di antaranya 

merupakan gunung berapi aktif yang rawan meletus dan 15 gunung berapi kritis 

(Basyid, 2010). Perlu diperhatikan juga bencana erupsi Gunung Api di Indonesia 

dari segi frekuensi menunjukkan peningkatan yang besar (Gambar 5.4), namun hal 

ini juga sertai peningkatan kapasitas terhadap bencana erupsi yang semakin baik. 

Adanya sosialisasi dan pendidikan terkait bencana erupsi dirasa mampu 

mengurangi dampak bencana (Sumekto, 2011) dan ini yang telah dilakukan 

sebagian masyarakat Indonesia. Terlihat pada Gambar 5.5, korban meninggal 

ataupun terdampak akibat erupsi gunung api tidak sebanyak beberapa dekade 

sebelumnya jika dibandingkan dengan dengan populasi yang lebih banyak.  

 

Sumber: Data yang diolah 

Gambar 5.4 Kejadian Bencana 65 Tahun Terakhir  
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Sumber: Data yang diolah 

Gambar 5.5 Jumlah Korban Kumulatif Erupsi Gunung Api  

 

Tercatat hanya ada sekitar 158 atau sekitar 1.3% kejadian erupsi dari seluruh 

peristiwa bencana alam yang ada di Indonesia selama rentang waktu 1815-2015. 

Jika data bencana erupsi gunung api digambarkan dalam bentuk grafik, ternyata 

peristiwa gunung api di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. 

Bukan hanya di Indonesia saja, bahkan dari data yang ada diseluruh dunia 

menunjukkan pola yang hampir serupa terkait kejadian erupsi gunung api yang 

selalu meningkat. Hal tersebut dapat dilihat jika dibentuk heatmap waktu kejadian 

erupsi gunung api, kemudian disesuaikan dengan VEI dampak letusannya 

(Gambar 5.6). Letusan gunung api dalam 500 tahun terakhir ini diketahui telah 

meningkat secara drastis (Simkin, 1993). Hal ini dikarenakan perkembangan alat 

modern dan metode pemantauan serta detaksi vulkanik jauh lebih baik. Sehingga 

deteksi aktivitas vulkanik jaman sekarang jauh lebih kuat. 
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Sumber : Data yang diolah 

Gambar 5.6 Sebaran Aktivitas Gunung Api di Dunia Berdasarkan VEI  

 

Ketidaklengkapan data pada katalog basis data erupsi gunung api, kemudian 

menjadi masalan baru. Oleh karena itu, pada penelitian ini untuk pola kejadian 

diekplorasi dengan metode statistik dengan melihat distibusi waktu interval 

kejadian dua erupsi gunung api atau yang disebut interevent time. Analisis ini 

digunakan untuk melihat aktivitas dan pola dinamis dari gunung api (Marzocchi & 

Zaccarelli, 2006) (Deligne, Coles, & Sparks, 2010). Penelitian sebelumnya juga 

telah membahas penanganan masalah ketidaklengkapan katalog basis data ini, yang 

disertai beberapa keberhasilan (Sanchez, 2014). Hasil yang didapat kemudian 

digunakan bahan penelitian selanjutnya untuk menentukan penyebab letusan 

gunung api (Sanchez, 2014). 

Untuk menganalisis sifat dari distribusi interevent time, peneliti 

menggunakan fungsi peluang kepadatan distribusi log-normal, karena merupakan 

fungsi skala ulang  yang dianggap paling baik dalam memodelkan eksplorasi 

hubungan waktu antar kejadian erupsi (Sanchez, 2014). Untuk setiap dataset 

gunung api, dihitung interval waktu 𝛥𝑡  antara erupsi (dengan VEI ≥1) sebagai  

𝛥𝑡𝑖 = 𝑡𝑖 − 𝑡𝑖−1 , dengan 𝑡𝑖  merupakan waktu terjadinya letusan ke-i (yang telah 

dikonfirmasi). Waktu 𝛥𝑡  dihitung dalam bulan, kemudian dihitung probabilitas 

setiap kejadian dengan fungsi: 

𝑓(𝛥𝑡𝑖) =
1

𝛥𝑡𝑖𝜎𝑗√2𝜋
𝑒𝑥𝑝 [

(ln(𝛥𝑡𝑖) − µ𝑗)2

2𝜎𝑗
2

]                                             (1) 
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Dengan, µ𝑗 adalah rata-rata dan 𝜎𝑗 adalah standar deviasi interevent time gunung 

api ke-j. Adapun rangkuman data yang digunakan dalam analisis interverent time 

disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 5.2 Rangkuman Data yang Digunakan untuk Analisis Interevent Time 

Gunung Api 

 

Erupsi 

 

Selang Waktu 

(tahun) 

Rata-rata (bulan) 

Interevent 
Merapi 58 1768 2014 51.8 ± 11.8 

Marapi 63 1822 2014 37.1 ± 13.9 

Kelut 36 1000 2014 347.7 ± 212.9 

Kerinci 30 1838 2009 70.9 ± 35.3 

Karakatau 45 1680 2014 91.0 ± 109.2 

Agung 3 1808 1963 931.0 ± 1795.2 

Slamet 40 1772 2009 72.8 ± 35.4 

Semeru 58 1832 1967 28.5 ± 13.1 

Iliwerung 11 1928 1993 78.9 ± 56.1 

Sumber: Data yang diolah 

 

Sumber: Data yang diolah 

Gambar 5.7 Distibusi Interevent Time Gunung Api  
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Distibusi Interevent Time ditampilkan pada Gambar 5.7 diatas. Grafik 

histogram tersebut menunjukkan frekuensi aktivitas masing-masing gunung api di 

Indonesia. Sebagai contoh untuk gunung api Kelut, diketahui telihat pola aktivitas 

vulkanik paling banyak terjadi setiap 100 bulan (nilai 1 logaritma basis 10). Terlihat 

pula beberapa kejadian menarik yaitu Merapi yang merupakan gunung api yang 

paling sering melakukan aktivitas dengan selang waktu pendek. 

Analisis Interevent Time gunung api di Indonesia ditampilkan pada 

Gambar 5.8. Hasil yang didapat memberikan gambaran penting terkait pola 

terjadinya letusan gunung api di Indonesia. Hal ini menjelaskan bahwa proses 

terjadinya letusan gunung api dengan skala besar (VEI ≥4) pola berulang untuk 

setiap gunung api sangat lama sekali. Pola yang didapat kemudian adalah bahwa 

peluang tidak terjadi aktivitas gunung api dalam waktu lama diatas 50 bulan sangat 

kecil. Hal ini berarti bahwa peluang beberapa gunung api cenderung menunjukkan 

aktivitas kembali setelah 50 bulan atau sekitar 4 tahun lebih.  Perlu diketahui juga 

untuk garis waktu yang digunakan merupakan skala logaritmik, hal ini didasarkan 

karena proses berulang kejadian erupsi di mulai dari hitungan hari hingga ratusan 

tahun. Harapannya untuk erupsi gunung api yang memiliki pola “tidak wajar” patut 

untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Tujuannya adalah untuk mengetahui 

penyebab utama letusan apakah sama dengan penyebab letusan lainnya pada 

gunung yang sama. Metode ini adalah salah satu yang digunakan untuk melihat 

apakah terdapat anomali aktivitas gunung api dengan melihat pola yang berbeda 

dari beberapa gunung api lainnya.
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Sumber: Data yang diolah 

Gambar 5.8 Hubungan Antara Interevent Waktu Terhadap Kejadian Erupsi Gunung Api
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5.3 Gempa Bumi 

Pembahasan sebelumnya pada Tabel 5.2 menunjukkan baik dari segi 

korban jiwa hingga dampak secara ekonomi gempa bumi merupakan bencana yang 

menyebabkan kerugian paling tinggi dibandingkan bencana lain. Tidak hanya 

guncangannya yang menghancurkan bangunan-bangunan hingga rata dengan tanah, 

namun juga bencana ini dapat menyebabkan bencana sekunder yang lebih 

menakutkan. Seperti yang menimpa  Aceh pada 26 Desember 2004, terjadi gempa 

besar dengan kekuatan 9.3 SR. Gempa pada samudara hindia ini merupakan gempa 

terbesar ketiga yang pernah tercatat dalam seismograf dan gempa dengan durasi 

terlama sepanjang sejarah yaitu 8.3 hingga 10 menit hingga menciptakan gempa 

lainnya di Alaska (Walton, 2005). Gelombang tsunami dengan tinggi mencapai 30 

meter tercipta dan menyebabkan lebih dari 230,000 korban jiwa di 14 negara 

berbeda (Paris, Lavigne, Wassimer, & Sartohadi, 2007). Gempa bumi ini 

merupakan gempa bumi yang memakan korban meninggal paling banyak dalam 

sejarah Indonesia. Adapun lebih jelas perbandingan korban jiwa akibat bencana 

gempa bumi di Indonesia di tampilkan dalam grafik di bawah ini (Gambar 5.9). 

 

 

Sumber: Data yang diolah 

Gambar 5.9 Jumlah Korban Kumulatif Gempa Bumi  
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Perlu diketahui, tidak hanya gempa Aceh saja yang menimbulkan korban 

jiwa besar, ada juga gempa lain seperti gempa Bantul pada tahun 2006, gempa 

Padang tahun 2009 dan masih banyak lagi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa 

gempa bumi merupakan ancaman serius bagi masyarakat Indonesia. 

Pada bagian ini akan dibahas juga bagaimana pola kejadian aktivitas 

seismik di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengetahui lokasi endemik dari 

gempa itu sendiri. Metode yang digunakan adalah dengan pendekatan grafik seperti 

pada Gambar 5.11. Data yang digunakan merupakan data yang diambil dari tahun 

1900-2015 dengan Kekuatan (magnitude) ≥5. Dari grafik tersebut memberikan 

gambaran bagaimana aktivitas gempa bumi tektonik diseluruh wilayah Indonesia.  

  

 

Sumber: Data yang diolah 

Gambar 5.10 Gambaran Gempa Menurut Kekuatan (a) dan Kedalaman (b) 

 

Diketahui juga gempa bumi sering terjadi di sepanjang pulau Sumatera, 

Jawa,  Nusa Tenggara, Papua hingga naik ke bagian utara pulau Sulawesi dengan 

kedalaman kurang dari 200 km. Hanya Kalimantan  yang hampir tidak dijumpai 

aktivitas kegempaan ini. Kebanyakan gempa bumi yang terjadi di Indonesia 

merupakan gempa menengah dan dangkal.  Kecuali aktivitas gempa di utara pulau 

Jawa dan Nusa Tenggara, merupakan gempa dengan kedalaman di atas 400 km.  
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Sumber: Data yang diolah 

Gambar 5.11 Sebaran Gempa di Indonesia Tahun 1900-2015   



54 
 

Jika diperhatikan dengan seksama gempa bumi yang terjadi tepat berada 

pada jalur aktivitas lempeng Indo-Australia dan lempeng pasifik (Gambar 1.1). 

Hal tersebutlah yang dianggap sebagai jawabanan mengapa Indonesia merupkan 

daerah rawan dengan gempa bumi. Kemudian yang menarik lagi adalah jika diamati 

kembali gempa terjadi persis mengikuti jalur cincin api (deretan gunung api) yang 

ada di Indonesia. Sehingga tidak heran kedua aktivitas keduanya selalu dikaitkan. 

 

5.4 Keterkaitan Antara Gempa Bumi dan Letusan Gunung Api 

Pada pembahasan sebelumnya diketahui bahwa gempa bumi mengikuti 

jalur gunung api di Indonesia. Indonesia sendiri, diketahui berada dalam jalur cincin 

api dunia. Jika dibuat sebaran gempa yang lebih luas yaitu seluruh dunia, ternyata 

dijumpai pola serupa. Jalur cincin api selalu menjadi daerah endemik dari gempa. 

Guna melihat sebaran gempa dalam lingkup yang lebih besar, peneliti 

mengambil sebagian data gempa pada katalog basis data untuk seluruh dunia. Data 

yang digunakan adalah data rekaman gempa dengan skala di atas 5 magnitude 

dalam rentang waktu 1 Januari 2000 hingga 24 Oktober 2015. Visualisasi 

ditampilkan pada Gambar 5.13 menunjukkan bagaimana gempa tektonik 

(Magnitude ≥5) menyebar pada membentuk pola tersendiri. Perlu diperhatikan juga 

pada Gambar 5.12 menunjukkan sebaran Gunung Api dan batas lempeng di dunia. 

Kemudian kedua gambar tersebut dibandingkan, hingga diketahui bahwa gempa 

bumi hampir selalu terjadi dibatas lempeng-lempeng yang ada di dunia, terlebih 

lagi pada jalur cincin api. 

Pada pembahasan ini asumsi yang digunakan adalah ada sesuatu energi dari 

dalam bumi yang menyebabkan lempeng bergerak (berakhir dengan guncangan) 

dan menyebabkan kandungan dari dalam bumi keluar. Hipotesis awal peneliti 

adalah bahwa dua kejadian ini serangkaian peristiwa yang mengikuti pola urutan 

tertentu. Hal ini dikarenakan dalam beberapa penelitian sebelumnya belum terbukti 

keterkaitan kedua peristiwa ini tidak adalah bersifat kausalitas, sehingga penelitian 

ini melihat dari sudut yang berbeda. Pakar dalam bidang geoteknologi juga 

menambahkan pernyataan bahwa gempa bumi (tektonik) dan erupsi gunung api 

tidak berhubungan secara langsung (Hadi, 2014). 
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Sumber: http://si-vmarcgis01.si.edu/thisdynamicplanet/ 

Gambar 5.12 Sebaran Gunung Api di Dunia 

 

Sumber: Data yang diolah 

Gambar 5.13 Gempa Tektonik (Magnitude ≥5) Dunia Sejak Tahun 2000 

  

http://si-vmarcgis01.si.edu/thisdynamicplanet/
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Sumber: Data yang diolah 

Gambar 5.14 Kejadian Erupsi Gunung Api dan Gempa Bumi Berdasarkan Waktu 
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Meminjam dari pernyataan Alam dkk (2004) bahwa letusan besar masih 

terkait dengan gempa bumi besar hingga jarak 500 km. Sehingga dibuatlah garis 

waktu yang menyatakan hubungan aktifitas gempa sekitar gunung api di Indonesia 

yang ditampilkan dalam Gambar 5.14. Grafik ini memperlihatkan aktivitas gempa 

tektonik (Magnitude ≥5) dalam radius 500 km di sekitar beberapa gunung api di 

Indonesia. Garis kuning vertikal pada gambar menunjukkan waktu kapan gunung 

api yang bersangkutan terjadi erupsi (VEI ≥2). 

Jika kejadian erupsi gunung api dan gempa bumi dianggap sebagai 

rangkaian kejadian, maka muncul pertanyaan baru. Perlu diketahui apakah gempa 

bumi besar terlebih dahulu baru setelah itu terjadi erupsi ataukah sebaliknya. Dalam 

konsep pattern recognition untuk mengenali pola awal dapat menggunakan grafik. 

Pada Gambar 5.14 khususnya untuk gunung api kerinci tahun 1996-2000 dan 

gunung Krakatau tahun 1996-1998, jika asumsi rangkaian peristiwa diawali erupsi 

dahulu baru gempa bumi maka, asumsi ini gugur. Karena pada saat tersebut setelah 

kejadian erupsi tidak ada gempa bumi besar. Namun sebaliknya, jika asumsi bahwa 

rangkaian peristiwa ini didahului gempa besar baru setelah itu terjadi erupsi, maka 

asumsi mungkin dapat diterima. 

Konsep yang digunakan dalam melihat rangkaian kejadian ini adalah erupsi 

besar selalu didahului oleh gempa besar. Kemudian antar kejadian dua erupsi 

dianggap saling independen. Sehingga dibuatlah kedalam bentuk kejadian urutan 

seperti pada Tabel 5.3. Dengan ketentuan sebagai berikut: 

GA = merupakan gempa dengan Magnitude 6.0 hingga 6.5 

GB = merupakan gempa dengan Magnitude 6.5 hingga 7.0 

GC = merupakan gempa dengan Magnitude 7.0 hingga 7.5 

GD = merupakan gempa dengan Magnitude 7.5 hingga 8 

GE = merupakan gempa dengan Magnitude ≥ 8 

V2 = erupsi dengan kekuatan VEI 2 

V3 = erupsi dengan kekuatan VEI 3 

V4 = erupsi dengan kekuatan VEI 4  
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Tabel 5.3 Urutan Kejadian Gempa Sebelum Peristiwa Erupsi 

SID Tahun-Bulan-

Tanggal/ VEI 

Ukuran EID Sequences 

marapi1 1999-4-1/2 2 12 GA,GA 

marapi1 1999-4-1/2 2 24 GA,GA 

marapi1 1999-4-1/2 1 48 GA 

marapi1 1999-4-1/2 1 72 GB 

marapi1 1999-4-1/2 3 84 GA,GB,GA 

marapi1 1999-4-1/2 2 96 GC,V2 

marapi2 2000-3-11/2 2 12 GA,V2 

marapi3 2001-4-13/2 3 12 GB,GA,V2 

marapi4 2004-8-5/2 6 12 GA,GB,GA,GA,GC 

marapi5 2011-8-3/2 15 12 GE,GA,GA,GA,GA,GB,GB,GA,GA,GA,GA,GB, 

GB, GB,GB 

marapi5 2011-8-3/2 4 24 GA,GB,GA,GA 

marapi5 2011-8-3/2 14 36 GA,GA,GE,GD,GB,GC,GA,GA,GA,GB,GA, 

GB,GA, GA 

marapi5 2011-8-3/2 9 48 GA,GA,GB,GC,GB,GB,GA,GA,GA 

marapi5 2011-8-3/2 5 60 GA,GB,GD,GB,GA 

marapi5 2011-8-3/2 5 72 GB,GD,GB,GD,GA 

marapi5 2011-8-3/2 3 84 GA,GA,V2 

kelut1 1990-2-10/4 2 12 GA,V4 

kelut2 2007-10-10/2 1 12 GA, 

kelut2 2007-10-10/2 3 24 GA,GB,GA 

kelut2 2007-10-10/2 9 48 GD,GB,GB,GA,GA,GA,GB,GA,GB 

kelut2 2007-10-10/2 1 72 GA 

kelut2 2007-10-10/2 1 84 GB 

kelut2 2007-10-10/2 1 132 GA 

kelut2 2007-10-10/2 1 144 GA 

kelut2 2007-10-10/2 4 192 GA,GA,GA,V2 

kelut3 2014-2-13/4 1 24 GA 
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SID Tahun-Bulan-

Tanggal/ VEI 

Ukuran EID Sequences 

kelut3 2014-2-13/4 1 48 GA 

kelut3 2014-2-13/4 1 60 GA 

kelut3 2014-2-13/4 2 84 GA,V4 

kerinci1 1990-12-31/2 3 12 GA,GA,V2 

kerinci2 1998-7-4/2 1 12 GA 

kerinci2 1998-7-4/2 1 24 GB 

kerinci2 1998-7-4/2 1 36 GB 

kerinci2 1998-7-4/2 4 48 GA,GA,GB,GA 

kerinci2 1998-7-4/2 2 60 GB,GA 

kerinci2 1998-7-4/2 4 84 GC,V2,V2,V2 

kerinci3 2001-5-12/2 7 12 GD,GB,GA,GB,GA,GA,GA 

kerinci3 2001-5-12/2 4 24 GA,GB,GC,V2 

kerinci4 2004-6-22/2 4 12 GA,GA,GA,V2 

krakatau1 1988-2-14/2 1 24 GA 

krakatau1 1988-2-14/2 2 36 GA,GA 

krakatau1 1988-2-14/2 3 48 GA,GA,GA 

krakatau1 1988-2-14/2 6 60 GA,GA,GB,GB,GA,V2 

krakatau2 1994-3-19/2 3 12 GA,GA,GA 

krakatau2 1994-3-19/2 2 48 GB,GB 

krakatau2 1994-3-19/2 3 72 GA,GB,V2 

krakatau3 1996-7-1/2 3 12 GA,GA,V2 

krakatau4 1997-3-1/2 2 12 GA,V2 

krakatau5 1999-2-5/2 2 12 GA,V2 

krakatau6 2007-10-23/2 11 12 GA,GB,GD,GB,GA,GB,GA,GA,GA,GB,V2 

krakatau6 2007-10-23/2 3 24 GA,GB,GC 

krakatau6 2007-10-23/2 2 36 GA,GB 

krakatau6 2007-10-23/2 1 48 GA 

krakatau6 2007-10-23/2 2 60 GA,GC 
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SID Tahun-Bulan-

Tanggal/ VEI 

Ukuran EID Sequences 

krakatau6 2007-10-23/2 3 72 GA,GA,GD 

krakatau6 2007-10-23/2 7 84 GD,GA,GA,GA,GD,GE,V2 

krakatau7 2009-3-25/2 2 12 GA,V2 

krakatau8 2010-10-25/2 3 12 GC,GA,V2 

merapi1 1996-10-10/2 3 12 GA,GB,V2 

merapi2 1992-1-10/2 1 12 GA 

merapi2 1992-1-10/2 2 24 GA,V2 

merapi3 2006-3-1/2 3 12 GA,GB,GA 

merapi3 2006-3-1/2 9 36 GD,GB,GB,GA,GA,GA,GB,GA,GB 

merapi3 2006-3-1/2 1 60 GA 

merapi3 2006-3-1/2 1 72 GA 

merapi3 2006-3-1/2 1 84 GB 

merapi3 2006-3-1/2 1 108 GA 

merapi3 2006-3-1/2 2 132 GA,V2 

merapi4 2010-10-26/4 5 12 GA,GD,GA,GA 

merapi4 2010-10-26/4 3 24 GA,GA,GD 

merapi4 2010-10-26/4 3 48 GC,GA,V4 

merapi5 2014-3-9/3 1 12 GA 

merapi5 2014-3-9/3 1 36 GB 

merapi5 2014-3-9/3 2 48 GA,V3 

 

 Tabel 5.3 menunjukan urutan kejadian gempa sebelum terjadi letusan 

gunung api dengan disesuaikan berdasarkan tanggal dan kekuatannya. EID 

merupakan batasan waktu terjadinya letusan gunung api yang dihitung berdasarkan 

letusan sebelumnya.  EID dihitung per 12 bulan atau satu tahun, yang mana 

hitungan ini terus berlanjut hingga berhenti sampai terjadi erupsi gunung api. 

Berdasarkan Tabel 5.3 dan Gambar 5.7  
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5.4.1 Sequences Pattern Gempa Bumi dan Letusan Gunung Api 

 Pertambangan pola urutan menggunakan SPADE didapatkan sequential 

rules sebanyak 767 dengan berbagai panjang aturan. Didalamnya terdapat sekitar 

734 kemunculan untuk GA, 677 untuk GB, 442 untuk V2, 28 untuk GC dan 2 untuk 

lainnya yang terdapat dalam 767 aturan tersebut. Distribusi rules yang didapatkan 

ditampilkan pada tabel berikut: 

Tabel 5.4 Distribusi Panjang Aturan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 24 59 107 161 182 140 68 18 2 

 

 Banyaknya pola urutan yang dihasilkan, maka penulis melakukan 

pemangkasan pola urutan dengan batasan minimum support 15% dan minimum 

confidence 10%. Most frequent items adalah item-item yang paling sering muncul 

pada urutan kejadian. Most frequent items merupakan item-item dengan nilai item 

support tertinggi. Jika nilai item support ≥ nilai support minimum rule, maka item-

item ini memiliki kemungkinan besar untuk termuat pada suatu rule yang 

memenuhi nilai support minimum. Most frequent items disajikan oleh Tabel 5.5 

dan Tabel 5.6 aturan yang terbentuk.  

Tabel 5.5 Most Frequent Item 

GA GB V2 GD GC 

107 87 60 30 9 

 

Tabel 5.5 Aturan dengan Nilai Support, Confidence, dan Lift  

Aturan support Confidence lift 

{GB},{GB},{GA} => {GB} 0.14 1.00 1.87 

{GB,GD} => {GB} 0.14 0.80 1.49 

{GA,GB,GD} => {GB} 0.14 0.80 1.49 

{GB},{GB},{GB} => {V2} 0.14 1.00 1.40 

{GB},{GA},{GB} => {V2} 0.14 1.00 1.40 

{GB},{GA,GB},{GB} => {V2} 0.14 1.00 1.40 

{GA},{GA,GB},{GB} => {V2} 0.14 1.00 1.40 

{GB},{GB},{GA},{GB} => {V2} 0.14 1.00 1.40 

{GA},{GB},{GA},{GB} => {V2} 0.14 1.00 1.40 
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Aturan support Confidence lift 

{GB},{GB},{GA} => {V2} 0.14 1.00 1.40 

{GB},{GA},{GA} => {V2} 0.14 1.00 1.40 

{GB},{GB},{GB},{GA} => {V2} 0.14 1.00 1.40 

{GA},{GB},{GB},{GA} => {V2} 0.14 1.00 1.40 

{GA},{GA},{GB},{GA} => {V2} 0.14 1.00 1.40 

{GA},{GA},{GA},{GB},{GA} => {V2} 0.14 1.00 1.40 

{GB},{GA,GB},{GA} => {V2} 0.14 1.00 1.40 

{GA},{GA,GB},{GA} => {V2} 0.14 1.00 1.40 

{GB},{GB},{GA},{GA} => {V2} 0.14 1.00 1.40 

{GA},{GB},{GA},{GA} => {V2} 0.14 1.00 1.40 

{GA},{GB} => {GB} 0.21 0.67 1.24 

{GA},{GA},{GA},{GA} => {GB} 0.14 0.67 1.24 

{GB,GD} => {GA,V2} 0.14 0.80 1.24 

{GA},{GD} => {GA,V2} 0.14 0.80 1.24 

{GA,GB,GD} => {GA,V2} 0.14 0.80 1.24 

{GA},{GA,GD} => {GA,V2} 0.14 0.80 1.24 

{GA},{GB},{GB} => {V2} 0.18 0.83 1.17 

{GA},{GA},{GB} => {V2} 0.18 0.83 1.17 

{GA},{GA},{GA},{GA} => {V2} 0.18 0.83 1.17 

{GB,GD} => {V2} 0.14 0.80 1.12 

{GA},{GD} => {V2} 0.14 0.80 1.12 

{GA,GB,GD} => {V2} 0.14 0.80 1.12 

{GA},{GA,GD} => {V2} 0.14 0.80 1.12 

{GA,GB},{GB} => {V2} 0.14 0.80 1.12 

{GA},{GA},{GA},{GB} => {V2} 0.14 0.80 1.12 

{GA,GB},{GA,GB} => {V2} 0.14 0.80 1.12 

{GA},{GB},{GA,GB} => {V2} 0.14 0.80 1.12 

{GA},{GA},{GA,GB} => {V2} 0.14 0.80 1.12 

{GA,GB},{GA} => {V2} 0.14 0.80 1.12 

{GD} => {GA,V2} 0.18 0.71 1.11 

{GA,GD} => {GA,V2} 0.18 0.71 1.11 

{GA},{GB} => {GA,GB} 0.18 0.56 1.11 

{GD} => {GB} 0.14 0.57 1.07 

{GA,GD} => {GB} 0.14 0.57 1.07 

{GB},{GB} => {GB} 0.14 0.57 1.07 

{GB},{GA,GB} => {GB} 0.14 0.57 1.07 

{GA},{GB},{GA} => {GB} 0.14 0.57 1.07 

{GA},{GA},{GA} => {GB} 0.18 0.56 1.04 

{GA},{GA},{GA},{GA} => {GA,V2} 0.14 0.67 1.04 

{GD} => {V2} 0.18 0.71 1.00 

{GA,GD} => {V2} 0.18 0.71 1.00 
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Aturan support Confidence lift 

{GB},{GB} => {V2} 0.18 0.71 1.00 

{GB},{GA,GB} => {V2} 0.18 0.71 1.00 

{GA},{GB},{GA} => {V2} 0.18 0.71 1.00 

{GA},{GD} => {GA} 0.18 1.00 1.00 

{GA},{GA,GD} => {GA} 0.18 1.00 1.00 

{GB},{GB},{GB} => {GA} 0.14 1.00 1.00 

{GB},{GB},{GA} => {GA} 0.14 1.00 1.00 

{GA},{GB},{GB},{GA} => {GA} 0.14 1.00 1.00 

{GA},{GA} => {GC} 0.14 0.31 0.96 

{GB},{GA} => {GB} 0.14 0.50 0.93 

{GA},{GA,GB} => {GB} 0.14 0.50 0.93 

{GB} => {GA,GB} 0.25 0.47 0.93 

{GA},{GB} => {V2} 0.21 0.67 0.93 

{GA},{GA},{GA} => {V2} 0.21 0.67 0.93 

{GA,GB} => {GC} 0.14 0.29 0.89 

{GB},{GA} => {V2} 0.18 0.63 0.88 

{GA},{GA,GB} => {V2} 0.18 0.63 0.88 

{GB} => {GB} 0.25 0.47 0.87 

{GA},{GA} => {GB} 0.21 0.46 0.86 

{GD} => {GA} 0.21 0.86 0.86 

{GA,GD} => {GA} 0.21 0.86 0.86 

{GB} => {GC} 0.14 0.27 0.83 

{GB,GD} => {GA} 0.14 0.80 0.80 

{GA,GB,GD} => {GA} 0.14 0.80 0.80 

{GA},{GA},{GA},{GB} => {GA} 0.14 0.80 0.80 

{GA},{GB} => {GA} 0.25 0.78 0.78 

{GA},{GA} => {GA,GB} 0.18 0.38 0.77 

{GA},{GA} => {V2} 0.25 0.54 0.75 

{GA} => {GD} 0.18 0.18 0.71 

{GA} => {GA,GD} 0.18 0.18 0.71 

{GA,GB} => {GA,GB} 0.18 0.36 0.71 

{GA},{GA} => {GA} 0.32 0.69 0.69 

{GA},{GB} => {GA,V2} 0.14 0.44 0.69 

{GA},{GA},{GA} => {GA,V2} 0.14 0.44 0.69 

{GA,GB} => {GB} 0.18 0.36 0.67 

{GD},{GA} => {GA} 0.14 0.67 0.67 

{GA},{GB},{GB} => {GA} 0.14 0.67 0.67 

{GA},{GA},{GB} => {GA} 0.14 0.67 0.67 

{GA,GD},{GA} => {GA} 0.14 0.67 0.67 

{GA},{GA},{GA} => {GA} 0.21 0.67 0.67 

{GA},{GA},{GA},{GA} => {GA} 0.14 0.67 0.67 
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Aturan support Confidence lift 

{GB} => {V2} 0.25 0.47 0.65 

{GA} => {GB} 0.32 0.32 0.60 

{GA,GB} => {V2} 0.21 0.43 0.60 

{GA},{GA} => {GA,V2} 0.18 0.38 0.60 

{GA} => {GA,GB} 0.29 0.29 0.57 

{GB},{GB} => {GA} 0.14 0.57 0.57 

{GB},{GA,GB} => {GA} 0.14 0.57 0.57 

{GA},{GB},{GA} => {GA} 0.14 0.57 0.57 

{GA} => {GC} 0.18 0.18 0.56 

{GB} => {GA} 0.29 0.53 0.53 

{GB} => {GA,V2} 0.18 0.33 0.52 

{GA} => {V2} 0.36 0.36 0.50 

{GB},{GA} => {GA} 0.14 0.50 0.50 

{GA},{GA,GB} => {GA} 0.14 0.50 0.50 

{GA} => {GA} 0.46 0.46 0.46 

{GA} => {GA,V2} 0.29 0.29 0.44 

{GA,GB} => {GA,V2} 0.14 0.29 0.44 

{GA,GB} => {GA} 0.18 0.36 0.36 

 

Dimana untuk masing-masing nilai dihitung dengan persamaan berikut: 

support (A ⟹ B) = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑖𝑎𝑛  𝑘𝑒𝑗𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛  𝑚𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔 𝐴 𝑑𝑎𝑛 𝐵

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑗𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛
 

confidence (A ⟹ B) = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑗𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔 𝐴 𝑑𝑎𝑛 𝐵

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑗𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔 𝐴
   

lift ratio (A ⟹ B) = 
𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒(𝐴→𝐵)

𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡 (𝐵)
   

 Karena yang ingin didapatkan adalah urutan kejadian gempa bumi sebelum 

terjadi erupsi sehingga aturan tersebut diseleksi menjadi seperti Tabel 5.6 berikut 

ini. 

Tabel 5.6 Aturan Hasil Seleksi  

Aturan support Confidence lift 

{GA},{GA,GB},{GA} => {V2} 0.14 1.00 1.40 

{GA},{GA,GB},{GB} => {V2} 0.14 1.00 1.40 

{GA},{GA},{GA},{GB},{GA} => {V2} 0.14 1.00 1.40 

{GA},{GA},{GB},{GA} => {V2} 0.14 1.00 1.40 

{GA},{GB},{GA},{GA} => {V2} 0.14 1.00 1.40 

{GA},{GB},{GA},{GB} => {V2} 0.14 1.00 1.40 

{GA},{GB},{GB},{GA} => {V2} 0.14 1.00 1.40 

{GB},{GA,GB},{GA} => {V2} 0.14 1.00 1.40 
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Aturan support Confidence lift 

{GB},{GA,GB},{GB} => {V2} 0.14 1.00 1.40 

{GB},{GA},{GA} => {V2} 0.14 1.00 1.40 

{GB},{GA},{GB} => {V2} 0.14 1.00 1.40 

{GB},{GB},{GA} => {V2} 0.14 1.00 1.40 

{GB},{GB},{GA},{GA} => {V2} 0.14 1.00 1.40 

{GB},{GB},{GA},{GB} => {V2} 0.14 1.00 1.40 

{GB},{GB},{GB} => {V2} 0.14 1.00 1.40 

{GB},{GB},{GB},{GA} => {V2} 0.14 1.00 1.40 

{GA,GB,GD} => {GA,V2} 0.14 0.80 1.24 

{GA},{GA,GD} => {GA,V2} 0.14 0.80 1.24 

{GA},{GD} => {GA,V2} 0.14 0.80 1.24 

{GB,GD} => {GA,V2} 0.14 0.80 1.24 

{GA},{GA},{GA},{GA} => {V2} 0.18 0.83 1.17 

{GA},{GA},{GB} => {V2} 0.18 0.83 1.17 

{GA},{GB},{GB} => {V2} 0.18 0.83 1.17 

{GA,GB,GD} => {V2} 0.14 0.80 1.12 

{GA,GB},{GA,GB} => {V2} 0.14 0.80 1.12 

{GA,GB},{GA} => {V2} 0.14 0.80 1.12 

{GA,GB},{GB} => {V2} 0.14 0.80 1.12 

{GA},{GA,GD} => {V2} 0.14 0.80 1.12 

{GA},{GA},{GA,GB} => {V2} 0.14 0.80 1.12 

{GA},{GA},{GA},{GB} => {V2} 0.14 0.80 1.12 

{GA},{GB},{GA,GB} => {V2} 0.14 0.80 1.12 

{GA},{GD} => {V2} 0.14 0.80 1.12 

{GB,GD} => {V2} 0.14 0.80 1.12 

{GA,GD} => {GA,V2} 0.18 0.71 1.11 

{GD} => {GA,V2} 0.18 0.71 1.11 

{GA},{GA},{GA},{GA} => {GA,V2} 0.14 0.67 1.04 

{GA,GD} => {V2} 0.18 0.71 1.00 

{GA},{GB},{GA} => {V2} 0.18 0.71 1.00 

{GB},{GA,GB} => {V2} 0.18 0.71 1.00 

{GB},{GB} => {V2} 0.18 0.71 1.00 

{GD} => {V2} 0.18 0.71 1.00 

{GA},{GA},{GA} => {V2} 0.21 0.67 0.93 

{GA},{GB} => {V2} 0.21 0.67 0.93 

{GA},{GA,GB} => {V2} 0.18 0.63 0.88 

{GB},{GA} => {V2} 0.18 0.63 0.88 

{GA},{GA} => {V2} 0.25 0.54 0.75 

{GA},{GA},{GA} => {GA,V2} 0.14 0.44 0.69 

{GA},{GB} => {GA,V2} 0.14 0.44 0.69 

{GB} => {V2} 0.25 0.47 0.65 
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Aturan support Confidence lift 

{GA,GB} => {V2} 0.21 0.43 0.60 

{GA},{GA} => {GA,V2} 0.18 0.38 0.60 

{GB} => {GA,V2} 0.18 0.33 0.52 

{GA,GB} => {GA,V2} 0.14 0.29 0.44 

{GA} => {GA,V2} 0.29 0.29 0.44 

 

 Aturan-aturan yang didapat pada Tabel 5.6 merupakan urutan kejadian 

gempa sebelum terjadinya erupsi. Namun hal ini terkadang menjadi bias karena 

seperti yang diketahui pada pembahasan sebelumnya bahwa interval kejadian 

antara erupsi sangat bervariasi. Sebagai contoh untuk aturan {GA},{GA},{GB} => 

{V2} tidak diketahui jelas berapa lama waktu yang dibutuhkan dari {GA} =>{GA}, 

kemudian {GA}=>{GB}dan {GB}=>{V2}. Hal ini menyebabkan kaburnya informasi 

tentang lama waktu yang dibutuhkan dari kejadian pada urutan awal hingga urutan akhir 

(yang menjadi konsekuensi aturan ini). Padahal jika aturan ini digunakan sebagai salah satu 

pedoman untuk mitigasi bencana misalnya, perlu diketahui berapa lama waktu yang 

diperlukan jika diketahui aturan bahwa akan terjadi erupsi gunung yang diawali oleh gempa 

besar terlebih dahulu. Sehingga untuk mempermudah hal ini, aturan kemudian dibangun 

kembali menggunakan SPADE yang dibatasi oleh waktu. Pada dasarnya algoritma yang 

digunakan sama, pencarian yang efisien dilakukan dengan memberikan batasan waktu 

(Butcha & Hahsler, 2015). Hasil yang didapat untuk kejadian gempa bumi 10 tahun dan 5 

tahun sebelum terjadinya erupsi ternyata sama dan disajikan pada Tabel 5.7 berikut ini. 

 

Tabel 5.7 Urutan Kejadian Gempa Bumi 5 Tahun Sebelum Erupsi 

Aturan support confidence Lift 

{GA},{GB} => {V2} 0.18 0.56 0.78 

{GA},{GA} => {V2} 0.25 0.54 0.75 

{GB},{GA} => {V2} 0.14 0.50 0.70 

{GA},{GA} => {GA,V2} 0.18 0.38 0.60 

{GB} => {V2} 0.21 0.40 0.56 

{GA} => {V2} 0.36 0.36 0.50 

{GA} => {GA,V2} 0.29 0.29 0.44 

{GB} => {GA,V2} 0.14 0.27 0.41 

{GA,GB} => {V2} 0.14 0.29 0.40 
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 Aturan yang didapatkan adalah selain konsekuensi erupsi dengan skala VEI 

2 tidak ditemukan.  Hal ini mungkin dikarenakan pengukuran aktivitas gunung 

hanya didasarkan pada ukuran letusan relatif saja dan ukuran diatas 2 VEI jarang 

ditemukan.  Kemudian jika menganggap semua jenis letusan adalah sama, yaitu 

merupakan urutan rangkaian kejadian didapatkan aturan yang disajikan pada Tabel 

5.8 berikut ini. 

 

Tabel 5.8 Urutan Kejadian Gempa Bumi 5 Tahun Sebelum Erupsi (Semua VEI) 

Aturan support confidence Lift 

{GA},{GA} => {V} 0.32 0.69 0.81 

{GA} => {GC,V} 0.14 0.14 0.80 

{GA},{GB} => {V} 0.21 0.67 0.78 

{GD} => {GA,V} 0.14 0.57 0.73 

{GA,GD} => {GA,V} 0.14 0.57 0.73 

{GA},{GA} => {GA,V} 0.25 0.54 0.69 

{GD} => {V} 0.14 0.57 0.67 

{GA,GD} => {V} 0.14 0.57 0.67 

{GB},{GA} => {V} 0.14 0.50 0.58 

{GA},{GB} => {GA,V} 0.14 0.44 0.57 

{GB} => {V} 0.25 0.47 0.54 

{GA} => {V} 0.46 0.46 0.54 

{GA} => {GA,V} 0.39 0.39 0.50 

{GB} => {GA,V} 0.18 0.33 0.42 

{GA,GB} => {V} 0.14 0.29 0.33 

 

 Dari Tabel 5.7, diketahui untuk event urutan kejadian dalam selang 5 tahun 

sebelum erupsi gunung api dengan skala VEI 2 selalu didahului oleh dua hingga 

tiga gempa bumi terlebih dahulu (dalam radius 500km) ditampilkan sebagai 

berikut:  

a. Peluang ditemukannya kejadian terjadi gempa bumi skala 6.0-6.5 

Magnitude, kemudian gempa 6.5-7.0 hingga terjadi erupsi adalah 18% 

dengan hubungan 3 rangkaian kejadian ini adalah 56%.  

b. Peluang ditemukannya kejadian erupsi setelah 2 gempa skala 6.0-6.5 

berturut-turut adalah 25% dengan hubungan 3 rankaian kejadian ini adalah 

54%. 
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c. Peluang ditemukannya kejadian terjadi gempa bumi skala 6.5-7.0  

Magnitude, kemudian gempa 6.0-6.5 hingga terjadi erupsi adalah 14% 

dengan hubungan 3 rangkaian kejadian ini adalah 50%. 

d. Peluang ditemukannya kejadian gempa dengan skala 6.0-6.5 dan erupsi 

pada tahun yang sama setelah 2 gempa skala 6.0-6.5 berturut-turut adalah 

18% dengan hubungan 3 rangkaian kejadian ini adalah 38%. 

e. Peluang erupsi terjadi setelah gempa bumi dengan skala 6.5-7.0 adalah 21% 

dengan hubungan keduanya sebesar 40%. 

f. Peluang erupsi terjadi setelah gempa bumi dengan skala 6.0-6.5 adalah 36% 

dengan hubungan keduanya sebesar 36%. 

g. Peluang gempa bumi skala 6.0-6.5 dan erupsi terjadi pada tahun yang sama 

setelah sebelumnya terjadinya gempa skala 6.0-6.5 adalah 29% dengan 

kekuatan rangkaian 3 kejadian ini sebesar 29%. 

h. Peluang gempa bumi skala 6.0-6.5 dan erupsi terjadi pada tahun yang sama 

setelah sebelumnya terjadinya gempa skala 6.5-7.0 adalah 14% dengan 

kekuatan rangkaian 3 kejadian ini sebesar 27%. 

i. Peluang erupsi setelah terjadinya 2 gempa dengan skala 6.0-6.5 dan 6.5-7.0 

pada tahun yang sama adalah sebesar 14% dengan kekuatan hubungannya 

29%. 

 Nilai lift rasio berkisar antara 0 sampai dengan tak terhingga. Lift digunakan 

untuk mengukur seberapa kuat aturan yang dibentuk dari algoritma sequential 

pattern mining. Jika nilai lift rasio sama dengan 1 maka aturan tersebut sering 

muncul bersamaan tetapi independen. Aturan yang independen merupakan aturan 

dimana untuk mendapatkan consequent tidak tergantung pada antecedent (Juliastio 

& Gunawan, 2015). Aturan yang sebaiknya direkomendasikan adalah jika lift rasio 

lebih dari 1 karena antecedent memiliki pengaruh positif pada consequent. Dapat 

diartikan aturan dengan nilai lift lebih dari 1 merupakan aturan yang kuat.  Perlu 

diperhatikan aturan-aturan ini memiliki nilai lift yang kecil (kurang dari 1). Namun 

hal ini tidak menjadi masalah karena jika diperhatikan, untuk aturan pada Tabel 5.7 

merupakan potongan dari aturan (5 tahun terakhir) pada Tabel 5.6 yang memiliki 

nilai Lift  yang lebih dari 1.  


