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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1      Kesimpulan 

 Dua peristiwa gempa bumi (termasuk tsunami) dan erupsi gunung api 

merupakan bencana alam yang dari segi frekuensi sangat jarang terjadi jika 

dibandingkan dengan bencana lain, namun kerugian yang dapat ditimbulkan adalah 

yang paling besar. Dari pembahasan diketahui beberapa pola terkait kejadian 

letusan gunung api, gempa bumi dan keterkaitan keduanya ini. Adapun beberapa 

hal yang dapat rangkum pada penelitian ini adalah: 

a. Proses berulang kejadian erupsi sangat bervariasi di mulai dari hitungan 

hari hingga ratusan tahun.Namun, untuk terjadinya letusan gunung api 

skala besar (VEI ≥4) pada gunung api Indonesia diperlukan sangat lama 

sekali. Beberapa gunung api cenderung menunjukkan aktivitas kembali 

setelah 50 bulan atau sekitar 4 tahun lebih. 

b. Gempa bumi dangkal dengan kedalaman kurang dari 200 km sering 

terjadi di sepanjang pulau Sumatera, Jawa,  Nusa Tenggara, Papua hingga 

naik ke bagian utara pulau Sulawesi, kecuali aktivitas gempa di utara 

pulau Jawa dan Nusa Tenggara, merupakan gempa dengan kedalaman di 

atas 400 km 

c. Urutan event kejadian jangka pendek dalam selang 5 tahun sebelum erupsi 

gunung api dengan skala VEI 2 biasa didahului oleh dua hingga tiga 

gempa bumi terlebih dahulu (dalam radius 500km). Untuk skala letusan 

yang lebih besar urutan kejadiannya sangat kecil sehingga tidak dapat 

disebut sebagai aturan dalam penelitian ini. 

 Perlu diperhatikan juga, dalam penelitian ini menggunakan asumsi bahwa 

gempa besar masih terkait dengan erupsi gunung api besar hingga jarak 500km. Inti 

dari penelitian ini adalah menanggap dua kejadian bencana ini merupakan  sebuah 
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urutan kejadian yang dipengaruhi oleh energi dari dalam bumi. Sehingga penulis 

berkesimpulan bahwa erupsi gunung api selalu ditandai oleh beberapa gempa besar 

sebelumnya dalam radius hingga 500km.   

6.2      Saran 

 

Sumber: Data yang diolah 

Gambar 6.1 Perbandingan Kerugian Ekonomi Akibat Bencana Gunung Api dan 

Gempa Bumi 

 

Saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengakomodasi beberapa 

kelemahan-kelemahan dalam penelitian ini. Beberapa hal tersebut penulis jabarkan 

sebagai berikut: 

a. Pengukuran aktivitas kejadian gempa bumi dan letusan gunung api hanya 

didasarkan pada ukuran letusan relatif VEI untuk gunung api, dan ukuran 

Magnitude untuk gempa bumi. Harapannya jika memungkinkan analisis 

keterkaitan keduanya dapat dilakukan data geofisika yang lebih spesifik 

terkait aktivitas keduanya. 
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b. Melakukan penelitian komparatif dengan membandingkan hasil analisis 

menggunakan metode penanganan data lama waktu tunggu antara dua 

peristiwa ini. Harapannya hasil yang didapat dapat lebih berguna sebagai 

bahan pengambilan keputusan untuk manajeman bencana alam di Indonesia 

yang lebih baik. 

c. Terakhir menangani masalah kapasitas tahan bencana terhadap gempa bumi 

menjadi lebih utama menurut penulis karena jika dilihat dari data yang ada, 

dampak kerugian yang ditimbulkan jauh lebih besar. 

 

 


