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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia secara astronomis terletak pada 6o LU – 11o LS dan 95o BT – 

141o BT, yang berarti bahwa wilayah Indonesia membentang dari titik 6 derajat 

lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan serta 95 derajat bujur timur sampai 

141 derajat bujur timur. Kemudian secara geologis, Indonesia berada di tiga 

lempeng besar dunia, yaitu Eurasia, Indoaustralia, dan Pasifik. Lempeng tersebut 

saling bertemu dan membentuk jalur-jalur pertemuan lempeng yang kompleks 

(Bird, 2003). Pertemuan lempeng tersebut menyebabkan terjadinya pergeseran 

lempeng dan mengakibatkan Indonesia menjadi negara yang memiliki potensi 

kegempaan yang tinggi. 

 

 

 

Gambar 1. 1 Peta Tektonik dan Sebaran Gunungapi Indonesia (Katili, 1973) 

 

Indonesia merupakan negara yang bersifat tektonik aktif, dibuktikan dengan 

banyaknya jumlah gunungapi aktif yaitu 127 buah gunungapi, yang tersebar dari 

ujung utara pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Maluku, dan Sulawesi Utara. 

Aktivitas gunungapi tidak hanya letusan, namun ada aktivitas harian gunungapi, 

seperti gempa tremor, gempa tektonik, gempa vulkanik, hembusan abu, dan 

aktivitas lainnya.  

Gunungapi Tangkuban Parahu merupakan salah satu gunungapi aktif di 

Indonesia yang terletak di provinsi Jawa Barat. Memiliki ketinggian 2087 mdpl, 

gunung ini merupakan tipe gunungapi strato dengan 4 stasiun pengamatan dan 
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beberapa kawah yaitu, Kawah Ratu, Kawah Upas, Kawah Baru, Kawah Lanang, 

Kawah Ecoma, Kawah Jurig, Kawah Siluman, Kawah Domas, Kawah Jarian, dan 

Pangguyangan Badak.  

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mencatat 

bahwa aktivitas erupsi terakhir Gunungapi Tangkuban Parahu terjadi pada tanggal 

8 Oktober 2013, yaitu berupa letusan freatik. Adanya peningkatan aktivitas 

kegempaan gunungapi tersebut tentunya harus diantisipasi dengan baik, mengingat 

gunungapi ini berada di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Bandung dengan jumlah 

penduduk 3.534.114 jiwa dan Kabupaten Subang dengan jumlah penduduk 

1.529.388 jiwa (Pusat Data dan Analisa Pembangunan Jawa Barat, 2015). 

Kemudian, pada bulan April hingga Agustus 2017 terjadi peningkatan aktivitas 

seismik di bawah permukaan Gunungapi Tangkuban Parahu seperti yang terjadi 

pada tahun 2013. Salah satu aktivitas peningkatan seismik yang terjadi adalah 

terekamnya gempa VTA dan VTB pada seismogram. Gempa VTA dan VTB dapat 

terjadi akibat adanya kegiatan di bawah permukaan, salah satunya adalah 

pergerakan fluida yang naik ke permukaan sehingga dapat menimbulkan erupsi. 

Namun, peningkatan aktivitas seismik pada tahun tersebut tidak menimbulkan 

erupsi seperti yang terjadi pada tahun 2013.  

Dari latar belakang di atas, maka perlu dilakukan pemantauan secara 

intensif. Salah satu pemantauan yang dilakukan adalah pemantauan kegempaan 

yang terjadi di Gunungapi Tangkuban Parahu pada bulan Juni dan Juli 2017, 

dimana pada bulan tersebut tingkat kegempaan yang terekam sangat tinggi. 

Pemantauan kegempaan yang dilakukan terdiri dari penentuan jenis gempa dan 

hiposenter gempa. Posisi hiposenter dapat digunakan untuk menganalisa lokasi dan 

pergerakan magma. Dengan diketahui hal tersebut diharapkan dapat membantu 

dalam mengevaluasi aktivitas dan status Gunungapi Tangkuban Parahu, sehingga 

dapat dilakukan mitigasi bencana yang tepat pada daerah sekitar Gunungapi 

Tangkuban Parahu. 

 
1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui aktivitas vulkanik Gunungapi 

Tangkuban Parahu. Namun dalam tugas akhir ini lebih difokuskan pada: 
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a. Mengetahui jenis gempa vulkanik Gunungapi Tangkuban Parahu 

berdasarkan data seismik bulan Juni dan Juli 2017 

b. Mengetahui persebaran hiposenter dan episenter gempa Gunungapi 

Tangkuban Parahu bulan Juni dan Juli 2017 

 

1.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Beberapa hal yang membatasi ruang lingkup penelitian dalam tugas akhir ini 

adalah: 

a. Data gempa vulkanik yang digunakan adalah data gempa pada periode Juni 

dan Juli 2017 

b. Data gempa yang digunakan hanya data gempa VTA dan VTB yang 

terekam diminimal 3 stasiun 

c. Penentuan lokasi hiposenter dan episenter menggunakan software Geiger’s 

with Adaptive Damping (GAD) 

 

1.4 Metodologi 

Tahapan-tahapan yang dilakukan untuk mencapai tujan penelitian adalah: 

1. Studi Pustaka  

Pada tahapan ini dipelajari kondisi geologi sekitar Gunungapi Tangkuban 

Parahu, sejarah letusan Gunungapi Tangkuban Parahu, penentuan posisi 

hiposenter gempa vulkano-tektonik berdasarkan picking waktu tiba gelombang 

P (𝑡𝑝) dan waktu tiba gelombang S (𝑡𝑠), pembacaan seismogram digital, 

klasifikasi sinyal seismik, dan metode Geiger. 

2. Pengolahan Data 

Data yang digunakan adalah data seismik digital yang terekam pada 4 stasiun 

di sekitar Gunungapi Tangkuban Parahu pada bulan juni dan juli 2017. Data 

tersebut diolah menggunakan software Swarm 2.7.4, GAD (Geiger’s with 

Adaptive Damping), Origin Pro 8, dan Global Mapper 19. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

1. Bagian Pedahuluan Tugas Akhir 

Bagian ini memuat halaman judul, lembar pengesahan, halaman pernyataan 

orisinil, halaman persetujuan publikasi, abstrak, riwayat hidup, motto, 

persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar table, daftar gambar, dan daftar 

lambang. 

2. Bagian Isi Tugas Akhir 

Penyusunan tugas akhir ini dibagi menjadi beberapa urutan materi pembahasan 

yang saling berkaitan, yaitu: 

BAB I  Pendahuluan 

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang penelitian, 

tujuan, ruang lingkup penelitian, metodologi, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  Landasan Teori 

Berisi tentang profil Gunungapi Tangkuban Parahu, sejarah aktivitas 

Gunungapi Tangkuban Parahu, geologi Gunungapi Tangkuban 

Parahu, gelombang seismik, gempa vulkanik, dan metode Geiger. 

BAB III  Metodologi Penelitian 

Dalam bab ini diuraikan mengenai waktu dan tempat penelitian, 

jenis data, alat dan bahan, pengolahan data, metode analisis data dan 

diagram alur. 

BAB IV  Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil penelitian ini berupa analisa seismogram gempa vulkanik, 

lokasi sebaran hiposenter, dan pembahasannya masing-masing. 

BAB V  Kesimpulan dan Saran 

Berisi jawaban atas tujuan penelitian dan masukan penulis untuk 

pengembangan penelitian selanjutnya. 

3. Bagian Akhir Tugas Akhir 

Bagian ini berisi daftar pustkan dan lampiran-lampiran. 
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