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BAB II 

TEORI DASAR 

 

2.1. Gempabumi dan Seismologi 

 

Seorang Seismolog Amerika, Reid (K.E Bullen, 1965; B. Bolt, 1976) mengemukakan 

suatu teori yang menjelaskan mengenai bagaimana umumnya gempa itu terjadi. Teori 

ini dikenal dengan nama “Elastic Rebound Theory”. Menurut teori ini, gempabumi 

terjadi pada daerah yang mengalami deformasi. Deformasi batuan terjadi akibat adanya 

tegangan (stress) dan tarikan (strain) pada lapisan bumi. Tekanan atau tarikan yang 

terus-menerus menyebabkan daya dukung pada batuan akan mencapai batas 

maksimum hingga akhirnya menimbulkan rekahan atau patahan secara tiba-tiba. 

Energi strain yang tersimpan inilah yang akan dilepaskan sehingga terbentuklah 

gempabumi. 

 

Pada kasus interaksi antara antar lempeng tektonik, jika dua lempeng bertemu pada 

suatu sesar, keduanya dapat bergerak saling menjauh, saling mendekati atau saling 

bergeser. Umumnya, gerakan ini berlangsung lambat dan tidak dapat dirasakan oleh 

manusia namun terukur sebesar 1-10 cm pertahun (Chapman & Hall, 1988). Kadang-

kadang gerakan lempeng ini lambat dan saling mengunci, sehingga terjadi 

pengumpulan energi yang berlangsung secara terus- menerus sampai pada suatu saat 

batuan pada lempeng tektonik tersebut tidak lagi kuat menahan gerakan tersebut 

sehingga terjadi pelepasan mendadak yang dikenal sebagai gempa bumi. 

 

2.2. Gelombang Seismik 

 

Gelombang seismik merupakan gelombang yang merambat melalui bumi. Perambatan 

gelombang ini bergantung pada sifat elastisitas batuan. Gelombang seismik didapatkan 

dari metode aktif dan metode pasif. Metode aktif adalah metode penimbulan 
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gelombang seismik secara aktif atau disengaja menggunakan gangguan yang dibuat 

oleh manusia, biasanya digunakan untuk eksplorasi. Metode pasif adalah gangguan 

yang muncul terjadi secara alamiah, contohnya gempabumi. Gelombang seismik 

termasuk dalam gelombang elastik karena medium yang dilalui yaitu bumi bersifat 

elastik. Oleh karena itu sifat penjalaran gelombang seismik bergantung pada elastisitas 

batuan yang dilewatinya. Teori tektonik lempeng telah menjelaskan bagaimana 

pergerakan dari lempeng bumi. Pergerakan lempeng bumi menyebabkan batuan 

terdeformasi atau berubah bentuk dan ukuran karena adanya pergerakan antar lempeng. 

Deformasi akibat bergerakan lempeng ini berupa tegangan (stress) dan regangan 

(strain).   

 

2.2.1. Tegangan (Stress) 

 

Tegangan (stress) didefinisikan sebagai gaya persatuan luas. Tegangan (stress) 

merupakan sebuah besaran vektor dan memiliki satuan N/m² atau Pascal (Pa). Menurut 

Frederick (2006), tegangan (stress) dapat dikelompokan menjadi: (1) stress normal, 

yaitu intensitas gaya normal per unit luasan. Stress normal dibedakan menjadi stress 

normal tekan (kompresi) dan stress normal tarik; (2) stress geser, yaitu gaya yang 

bekerja pada benda yang sejajar dengan penampang; (3) stress volume, yaitu gaya yang 

bekerja pada suatu benda yang menyebabkan terjadinya perubahan volume pada benda 

tetapi tidak menyebabkan bentuk benda berubah. Persamaan matematis dari stress (𝜎):  

𝜎 =
𝐹

𝐴
     ...... ..................................         (2.1) 

dengan : 

𝜎 = tegangan (N/m2); 𝐹 = gaya (N); dan 𝐴 = luas area (m2). 

 

2.2.2. Regangan (Strain) 

 

Benda elastis yang mengalami stress akan terdeformasi atau mengalami perubahan 

bentuk maupun dimensi. Perubahan tersebut disebut dengan regangan (strain). Strain 



9 

 

merupakan besaran yang tidak memiliki dimensi. Persamaan matematis dari strain (𝑒) 

dituliskan sebagai berikut:  

𝑒 =  
∆𝑙

𝑙
                                                (2.2) 

dengan: 

𝑒 = regangan (non-dimensi); ∆𝑙 = perubahan dimensi panjang (m); dan 𝑙 = besar 

panjang mula-mula dari material (m). 

 

2.3. Tektonik Lempeng 

 

Teori tektonik lempeng menyebutkan bahwa permukaan bumi tersusun atas segmen-

segmen besar yang menyatu dan saling berinteraksi yang dinamakan lempeng. 

Lempeng-lempeng tersebut bergerak relatif satu sama lain dengan arah dan kecepatan 

tertentu. Terdapat enam lempeng benua (Afrika, Amerika, Antartika, IndiaAustralia, 

Eurasia dan Pasifik) dan empat belas lempeng sub benua (Karibia, Kokos, Nazca, dll) 

seperti terlihat dalam Gambar 2.1.  

 

Gambar 2.1. Major tectonic plates, mid-oceanic ridges, trenches, dan transform fault pada 

permukaan bumi, tanda panah menunjukkan arah pergerakan lempeng (Fowler, 1990)  
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Deformasi relatif antar lempeng terjadi pada zona-zona sempit yang berada dekat 

dengan batas pertemuan lempeng. Deformasi ini dapat berlangsung dengan lambat dan 

menerus (aseismic deformation) atau berlangsung cepat dan tidak tetap (deformasi 

seismik). Apabila deformasi seismik terjadi, maka akan timbul gempa bumi. Karena 

deformasi seismik ini sebagian besar hanya terjadi di daerah batas pertemuan lempeng, 

maka gempa bumi pun sebagian besar terjadi pada daerah-daerah tersebut seperti 

terlihat dalam Gambar 2.2.  

 

Gambar 2.2. Titik-titik merah menunjukkan sebaran episenter gempa yang menggambarkan aktifitas 

seismik. Gempa terjadi pada batas pertemuan lempeng (BMKG, 2019) 

 
Pergerakan lempeng tektonik disebabkan oleh suatu gaya dorong yang sangat besar 

yang bersumber pada terciptanya kondisi keseimbangan termomekanik material bumi. 

Bagian atas dari selimut bumi bersinggungan dengan kerak (crust) bumi yang relatif 

lebih dingin dan bagian bawahnya bersinggungan dengan inti luar (outer core) bumi 

yang panas. Fenomena ini menghasilkan variasi temperatur pada selimut (mantle) bumi 

dan menimbulkan kondisi yang tidak stabil, dimana material yang lebih rapat dan lebih 

dingin berada di atas material yang lebih renggang dan temperatur lebih hangat. Akibat 

gaya gravitasi, material yang  lebih rapat tersebut lama-lama akan tenggelam dan 

mendesak material yang lebih renggang untuk naik ke atas. Karena bersinggungan 
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dengan inti luar bumi yang panas, material yang tenggelam ini perlahan akan 

menghangat dan kerapatannya menjadi lebih renggang, kemudian bergerak ke arah 

lateral dan naik kembali. Sebaliknya, material di atas yang dingin akan tenggelam 

karena gravitasi. Proses yang terjadi berulang-ulang ini dinamakan dengan konveksi 

(Gambar 2.3). 

 

Gambar 2.3. Struktur bumi dan arus konveksi dalam selimut bumi (Noson dkk, 1988)  

 

Hager dan O’Connel (1978) menyebutkan bahwa arus konveksi akan menimbulkan 

tegangan geser di bagian bawah lempeng dan mengakibatkan pergerakan lempeng di 

permukaan bumi. Pergerakan inilah yang menyebabkan lempeng dapat bergerak saling 

menjauh di suatu tempat dan mendekat di tempat lainnya.  

 

2.4. Sesar atau Patahan 

 

Sesar atau patahan terjadi ketika suatu batuan mengalami retakan terlebih dahulu yang 

kejadian ini berkaitan erat dengan tekanan dan kekuatan batuan yang mendapatkan 

gaya sehingga timbul adanya retakan (fracture). Tekanan yang diberikan mampu 

memberikan perubahan pada batuan dengan waktu yang sangat lama dan hingga 

memberikan gerakan sebesar seperseratus sentimeter dan bahkan sampai beberapa 

meter. Ketika ini terjadi, maka akan timbul sebuah gaya yang sangat besar yang 

berdampak getaran bagi sekitarnya saat suatu batuan mengalami patahan atau yang 
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sering kita sebut dengan gempabumi. Arah pergerakan pada suatu sesar tergantung 

pada kekuatan batuan.  

2.4.1. Jenis Sesar 

 

Menurut klasifikasi Anderson (1951) jenis sesar dibagi berdasarkan atas principle 

stress. Principle stress adalah stress yang bekerja tegak lurus bidang sehingga nilai 

komponen shear stress pada bidang tersebut adalah nol. Bidang tersebut dikenal 

sebagai bidang utama. Terdapat tiga principal stress yaitu 𝑆1, 𝑆2, dan 𝑆3, dimana 

𝜎1(𝑆1) > 𝜎2(𝑆2) > 𝜎3(𝑆3). Dari tiga sumbu tersebut dipisahkan menjadi dua sumbu 

berdasarkan orientasi sumbu, yaitu sumbu horizontal (𝑆ℎ) dan sumbu vertikal (𝑆𝑣), 

dimana 𝑆ℎ terdiri dari dua sumbu yaitu sumbu horizontal maksimum (𝑆ℎ𝑚𝑎𝑥) dan 

sumbu horizontal minimum (𝑆ℎ𝑚𝑖𝑛), sedangkan 𝑆𝑣 hanya memiliki satu sumbu saja. 

Sumbu inilah yang mengontrol terbentuknya klasifikasi sesar, yaitu sesar normal 

(normal fault), sesar naik (reverse fault), dan sesar mendatar (strike-slip fault). 

 

Gambar 2.4. Jenis sesar dan principal stress pembentukannya. P berarti pressure (zona 

kompresi/tekanan), T berarti tension (zona regangan), dan B adalah titik tengah.  

(Anderson, 1951 dalam Zoback, 2007) 
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Tabel 2.1. Hubungan sumbu dengan jenis sesar dalam klasifikasi Anderson (1951) 

    Rezim/Stress S1 S2 S3 

Sesar normal (Normal) Sv Shmax Shmin 

Sesar mendatara (Strike-slip) Shmax Sv Smin 

Sesar naik (Reverse/Thrust) Shmax Shmin Sv 

 

Berdasarkan Gambar 2.4. dan Tabel 2.1. hubungan sumbu dengan jenis sesar dalam 

klasifikasi Anderson (1951) dijelaskan sebagai berikut: 

1. Sesar normal (normal fault) terbentuk apabila 𝑆𝑣 merupakan principle stress 

maksimum, 𝑆ℎ𝑚𝑎𝑥 adalah principle stress menegah, dan 𝑆ℎ𝑚𝑖𝑛 merupakan 

principle stress minimum. 

2. Sesar naik (reverse fault) terbentuk apabila 𝑆ℎ𝑚𝑎𝑥 merupakan principle stress 

maksimum, 𝑆ℎ𝑚𝑖𝑛  adalah principle stress menegah, dan 𝑆𝑣 adalah principle 

stress minimum. 

3. Sesar mendatar (strike-slip fault) terbentuk apabila 𝑆ℎ𝑚𝑎𝑥 merupakan principle 

stress maksimum, 𝑆𝑣 adalah principle stress menegah, dan 𝑆ℎ𝑚𝑖𝑛 merupakan 

principle stress minimum. 

 

2.4.2. Solusi Mekanisme Fokus 

 

Mekanisme fokus dari gempabumi adalah penggambaran dari deformasi inelastik di 

kawasan sumber yang menghasilkan gelombang seismik. Dalam banyak kasus, hal ini 

berhubungan dengan peristiwa patahan yang mengacu pada orientasi bidang sesar yang 

bergeser dan slip vektornya. Saat terjadi gempabumi, terjadi perlepasan energi yang 

menyebar diseluruh bagian bumi. Mekanisme fokus dapat diturunkan dengan 

mengamati pola gerakan pertama (first motion) gempabumi. Secara umum solusi 

mekanisme fokus yang dinyatakan dalam proyeksi stereografik dapat digambarkan 

dengan empat macam sesar yaitu, sesar mendatar (strike-slip fault), sesar normal 

(normal fault), sesar naik (reverse fault), dan oblique fault yang merupakan sesar 
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kombinasi/campuran. Solusi mekanisme fokus digambarkan dalam bentuk beachball 

dan dapat dilihat pada Gambar 2.5. 

 

Gambar 2.5. Solusi mekanisme fokus dari jenis-jenis sesar (USGS, 1996) 

 

2.4.3. Geometri Sesar 

 

Penentuan jenis sesar dan orientasi sesar ditentukan oleh parameter bidang sesar yang 

terdiri dari:  

 

1. Strike (𝜑) : Adalah sudut yang dibentuk oleh jurus sesar dengan arah utara. 

Strike diukur dari arah utara kearah timur searah dengan jarum jam hingga jurus 

patahan (0° ≤ 𝜑 ≤ 360°) .  

2. Dip (𝛿) : Adalah sudut yang dibentuk oleh bidang sesar dengan bidang 

horizontal dan diukur pada bidang vertikal dengan arahnya tegak lurus jurus 

patahan (0° ≤ 𝛿 ≤ 90°).  
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3. Rake (𝜆) : Adalah sudut yang dibentuk arah slip dan jurus patahan. Rake 

berharga positif pada patahan naik (Thrust Fault) dan negatif pada patahan 

turun (Normal Fault) (−180° ≤ 𝜆 ≤  180°). 

 

Gambar 2.6. Gambar ilustrasi parameter bidang sesar (Gok, 2008) 

 

4. Plunge (p) : Adalah sudut yang dibentuk oleh struktur garis tersebut dengan 

bidang horizontal, diukur pada bidang vertikal. Trend (β) : Adalah arah dari 

proyeksi struktur garis ke bidang horizontal. 

 

Gambar 2.7. Gambar ilustrasi parameter bidang sesar plunge dan trend 

 

2.5.  Ukuran Gempa 

 

Salah satu hal penting yang perlu diketahui dari suatu kejadian gempa adalah informasi 

mengenai besarnya gempa yang terjadi yang dinyatakan dengan ukuran gempa. Ukuran 

β  
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gempa tersebut dapat dinyatakan secara kualitatif dengan mengetahui besar intensitas 

gempa atau kuantitatif dengan memperhitungkan besar magnitudo/kekuatan yang 

dihasilkan oleh gempa tersebut.  

 

2.5.1. Intensitas Gempa 

 

Intensitas gempa menunjukkan ukuran gempa secara kualitatif berdasarkan tingkatan 

pengaruh kejadian gempa terhadap fenomena alam di permukaan dan dirasakan oleh  

manusia dan sarana infrastruktur. Intensitas gempa sangat berguna dalam menentukan 

karakteristik pengulangan kejadian gempa dengan ukuran yang berbeda di berbagai 

lokasi. Skala intensitas gempa Rossi-Forel (RF) diperkenalkan pertama kali pada tahun 

1880. Pengembangan terhadap skala ini diperkenalkan oleh Mercalli pada tahun 1931 

yang dikenal dengan Modified Mercalli Intensity (MMI). Intensitas gempa dalam skala 

MMI terbagi atas 12 tingkatan berdasarkan informasi dari orang-orang yang selamat 

dari gempa tersebut dan juga dengan melihat serta membandingkan tingkat kerusakan 

akibat gempa bumi tersebut.  

Skala Mercalli sangat subjektif dan kurang tepat dibanding dengan perhitungan 

magnitudo gempa yang lain. Oleh karena itu, saat ini penggunaan Skala Richter lebih 

luas digunakan untuk mengukur kekuatan gempa bumi. Tetapi skala Mercalli yang 

dimodifikasi, pada tahun 1931 oleh ahli seismologi Harry Wood dan Frank Neumann 

masih sering digunakan terutama apabila tidak terdapat peralatan seismometer yang 

dapat mengukur kekuatan gempa bumi di tempat kejadian. Skala-skala lainnya juga 

diperkenalkan oleh berbagai institusi di beberapa negara seperti Japanese 

Meteorological Agency (JMA) dan Medvedev-SpoonheuerKarnik (MSK) di Eropa 

Timur dan Tengah.  

2.5.2. Magnitudo Gempa 

 

Pengukuran gempa secara kuantitatif mulai diperkenalkan sejak ditemukannya alat 

untuk mengukur ground motion yang timbul saat gempa terjadi. Dengan alat ini 
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pengukuran gempa menjadi lebih obyektif karena menggunakan skala pengukuran 

yang lebih pasti dibandingkan dengan pengukuran secara kualitatif. Ukuran gempa ini 

dikenal dengan magnitudo gempa.  

 

2.5.2.1. Magnitudo Lokal Richter (ML) 

 

Magnitudo Lokal Richter adalah skala magnitudo yang diperkenalkan oleh Charles 

Richter pada tahun 1933 berdasarkan pengukuran menggunakan seismometer Wood-

Anderson untuk gempa-gempa dangkal dan lokal (episenter kurang dari 600 km). 

Richter mendefinisikan magnitudo lokal sebagai logaritma (basis 10) amplitudo 

maksimum (dalam mikrometer) yang terukur oleh seismometer Wood Anderson yang 

berada pada jarak 100 km dari episenter gempa (Gambar 2.9). Skala lokal Richter ini 

merupakan skala yang paling umum digunakan, tetapi terbatas hanya untuk gempa-

gempa lokal saja. 

 

Gambar 2.8. Penentuan skala lokal Richter berdasarkan amplitudo dan jarak episenter atau waktu 

tiba gelombang p-s (Richter, 1933)  
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2.5.2.2. Magnitudo Gelombang Permukaan (Ms) 

 

Magnitudo gelombang permukaan dikembangkan karena keterbatasan skala 

magnitudo lokal Richter yang tidak mendeskripsikan secara jelas jenis gelombang 

gempa yang terukur. Skala magnitudo gelombang permukaan sangat sesuai untuk 

pengukuran gempa pada jarak yang jauh dimana perambatan gelombang gempa 

didominasi oleh gelombang permukaan. Hal ini disebabkan karena gelombang badan 

sudah tidak terdeteksi pada jarak yang jauh. Skala magnitudo ini diperkenalkan oleh 

Gutenberg-Richter (1936) berdasarkan amplitudo gelombang permukaan Rayleigh 

pada periode 20 detik dengan persamaan sebagai berikut: 

Ms = log 𝐴 + 1,66 log ∆ + 2       (2.3) 

dimana 𝐴 adalah perpindahan tanah maksimum (dalam µm) dan ∆ adalah jarak 

episenter dari seismometer yang diukur dalam derajat (cat : 360° adalah keliling bumi). 

Magnitudo ini umum digunakan untuk mengukur gempa-gempa sedang hingga besar 

dengan kedalaman hiposenter kurang dari 70 km dan jarak episenter  lebih dari 1.000 

km.  

2.5.2.3. Magnitude Gelombang Badan (Mb) 

 

Untuk gempa-gempa dalam dengan kedalaman episenter lebih dari 70 km dimana 

gelombang permukaan sudah tereduksi, ukuran gempa lebih seusai dinyatakan dengan 

skala magnitudo gelombang badan. Magnitudo gelombang badan yang diperkenalkan 

oleh Gutenberg pada tahun 1945 mengukur gempa berdasarkan amplitudo dari 

beberapa siklus gelombang-p yang tidak terpengaruh oleh kedalaman fokus (Bolt, 

1989). Skala magnitudo gelombang permukaan dihitung berdasarkan persamaan 

sebagai berikut:  

 Mb = log 𝐴 − log 𝑇 + 0,01 ∆ + 5,9                        (2.4) 

dimana 𝐴 adalah amplitudo (dalam µm) dan 𝑇 adalah periode gelombang-p (umumnya 

sebesar 1 s). Magnitudo ini umumnya digunakan untuk mengukur gempa-gempa 

intraplate.  
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2.5.2.4. Magnitude Momen (Mw)  

 

Skala-skala magnitudo yang disebutkan sebelumnya merupakan ukuran kuantitas 

gempa secara empiris berdasarkan pengukuran karakteristik guncangan tanah 

menggunakan berbagai macam peralatan. Namun kenaikan jumlah energi yang 

dilepaskan saat gempa terjadi menyebabkan kenaikan karakteristik guncangan tanah 

menjadi tidak sama. Untuk gempa-gempa kuat, karakteristik guncangan tanah yang 

terukur menjadi tidak sensitif. Fenomena ini dikenal dengan saturasi. Pada magnitudo 

gelombang badan dan magnitudo lokal Richter, saturasi akan terjadi pada skala 

magnitude 6 hingga 7. Sedangkan pada magnitudo gelombang permukaan akan terjadi 

pada Ms=8. Untuk menghindari saturasi yang terjadi, pengukuran gempa-gempa besar 

selanjutnya menggunakan skala magnitudo yang tidak tergantung pada derajat 

guncangan tanah. Magnitudo ini dikenal dengan magnitudo momen. Magnitudo 

momen diukur berdasarkan  seismic moment yang ditentukan oleh faktor yang 

menyebabkan keruntuhan di sepanjang patahan. Magnitudo momen dihitung dengan 

persamaan sebagai berikut :   

Mw =  
log Mo

1,5
− 10,7                                            (2.5) 

Mo =  𝜇 × 𝐴 × 𝐷                                               (2.6) 

dimana Mo adalah seismic moment dalam dyne-cm, 𝜇 adalah kuat runtuh material di 

sepanjang patahan, 𝐴 adalah area keruntuhan, dan 𝐷 adalah jumlah rata-rata 

pergerakan. 

2.6. Identifikasi dan Evaluasi Sumber-Sumber Gempa 

 

Dalam analisis bahaya seismik pada suatu lokasi, seluruh sumber gempa aktif di sekitar 

lokasi tersebut harus diidentifikasi dan dievaluasi secara jelas. Identifikasi dan evaluasi 

aktifitas gempa dapat dilakukan berdasarkan data seismik dari instrumentasi seperti 

seismograf. Dari data tersebut dapat diketahui besarnya magnitudo gempa, lokasi 

keruntuhan di permukaan serta parameter-parameter sumber. Apabila data seismik ini 

tidak tersedia, maka aktifitas gempa dapat diketahui dari bukti-bukti geologi atau 
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kondisi tektonik serta informasi seismisitas historis. Wells & Coppersmith (1994) 

mengusulkan hubungan empiris antara magnitudo momen terhadap data geologis 

berupa panjang keruntuhan (L), luas area keruntuhan (A), dan perpindahan maksimum 

di permukaan (D) seperti terlihat dalam Tabel 2.1. 

Tabel 2.2. Hubungan empiris antara magnitudo momen (Mw), panjang keruntuhan, L (km), luas area 

keruntuhan, A (km2), dan perpindahan maksimum dipermukaan, 

D (m)  (Wells  & Coppersmith, 1994) 

Tipe 

Patahan 

Jumlah 

Kejadian 

Persamaan σMw Persamaan σlog L, A, D 

Strike Slip 43 Mw = 5.16 + 1.12 log L 0.28 Log L = 0.74 Mw – 3.55 0.23 

Reverse 19 Mw = 5.00 + 1.22 log L 0.28 Log L = 0.63 Mw – 2.86 0.2 

Normal 15 Mw = 4.86 + 1.32 log L 0.34 Log L = 0.50 Mw – 2.01 0.21 

All 77 Mw = 5.08 + 1.16 log L 0.28 Log L = 0.69 Mw – 3.22 0.22 

Strike Slip 83 Mw = 3.98 + 1.02 log A 0.23 Log A = 0.90 Mw – 3.42 0.22 

Reverse 43 Mw = 4.33 + 0.90 log A 0.25 Log A = 0.98 Mw – 3.99 0.26 

Normal 22 Mw = 3.93 + 1.02 log A 0.25 Log A = 0.82 Mw – 2.87 0.22 

All 148 Mw = 4.07 + 0.98 log A 0.24 Log A = 0.91 Mw – 3.49 0.24 

Strike Slip 43 Mw = 6.81 + 0.78 log D 0.29 Log D = 1.03 Mw – 7.03 0.34 

Reverse 21 Mw = 6.52 + 0.44 log D 0.52 Log D = 0.29 Mw – 1.84 0.42 

Normal 16 Mw = 6.61 + 0.71 log D 0.34 Log D = 0.89 Mw – 5.90 0.38 

All 80 Mw = 6.69 + 0.74 log D 0.4 Log D = 0.82 Mw – 4.56 0.42 

 

 

2.7. Inversi Stress  

 

Orientasi stress in-situ dapat ditentukan dari serangkaian mekanisme fokus 

gempabumi, dengan asumsi bahwa: (1) stress tektonik homogen di wilayah tersebut; 

(2) gempabumi terjadi pada sesar yang sudah ada sebelumnya dengan berbagai 

orientasi; dan (3) titik-titik vektor dari slip berada pada arah shear stress patahan (Bott, 

1959; Wallace, 1951). Namun dalam zona yang sangat heterogen kondisi ideal ini tidak 

dapat terpenuhi. Oleh karena itu, daerah penelitian harus dibagi menjadi daerah yang 

lebih kecil dimana kondisi tekanan tektonik dianggap homogen dan masuk akal untuk 

diterima. Inversi stress ini membutuhkan pengetahuan tentang yang mana nodal plane 

yang benar untuk identifikasi sesar. Namun seringkali informasi ini hilang dan tertukar. 

Mengatasi ini Vavryˇcuk (2014) melakukan inversi stress dari orientasi patahan yang 

memiliki rasio geser yang lebih tinggi terhadap stress normal yang bekerja pada bidang 
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patahannya dan stress dihitung dengan cara iterasi. Dengan menggunakan teknik ini, 

kita dapat menginversi orientasi stress utama dengan memilih secara acak satu nodal 

plane yang diperoleh dari solusi mekanisme fokus tanpa mengetahui yang mana yang 

merupakan patahan yang tepat. Perhitungan inversi stress mampu menentukan empat 

parameter dari stress tensor yaitu 𝜎1, 𝜎2, 𝜎3 , dan shape ratio (𝑅). 

 

Metode ini dikembangkan berdasarkan Michael (1984), Gephart & Forsyth (1984) dan 

Angelier (2002) dengan modifikasi dan ekstensi yang diusulkan oleh Lund & Slunga 

(1999), Hardebeck & Michael (2006), Arnold & Townend (2007), dan terakhir oleh 

Vavryˇcuk (2014). Algoritma inversi stress Vavryˇcuk dapat dijelaskan sebagai 

berikut: pertama; metode Michael diterapkan secara standar tanpa mempertimbangkan 

kendala apapun dan tanpa pengetahuan tentang orientasi fault plane. Setelah 

menemukan arah stress utama dan shape ratio (𝑅), nilai-nilai ini digunakan untuk 

mengevaluasi instability nodal plane untuk semua mekanisme fokus yang tidak tepat. 

Fault plane adalah nodal plane yang lebih tidak stabil. Orientasi fault plane yang 

ditemukan pada iterasi pertama digunakan pada iterasi kedua yang dilakukan lagi 

menggunakan metode Michael. Prosedur ini diulangi sampai stress menyatu 

kebeberapa nilai optimal. Dalam perhitungan inversi stress ini juga dapat diandalkan 

dalam penentuan koefisien friksi (µ). Tes numerik mengungkapkan bahwa inversi agak 

sensitif terhadap µ, sehingga seringkali cukup untuk menetapkan beberapa nilai rata-

rata µ selama inversi. 

 

2.8. Metode Michael 

 

Perhitungan inversi stress yang dikembangkan oleh Michael (1984) menggunakan 

ekspresi dari normal dan shear tractions pada patahan 𝜎𝑛 dan 𝜏: 

𝜎𝑛 =  𝑇𝑖𝑛𝑖 =  𝜏𝑖𝑗𝑛𝑖𝑛𝑗                                              (2.7) 

𝜏𝑁𝑖 =   𝑇𝑖 − 𝜎𝑛𝑛𝑖 =  𝜏𝑖𝑗𝑛𝑗 −  𝜏𝑗𝑘𝑛𝑗𝑛𝑘𝑛𝑖 =  𝜏𝑘𝑗𝑛𝑗(𝛿𝑖𝑘 −  𝑛𝑖𝑛𝑗)               (2.8) 
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Dengan 𝛿𝑖𝑘 adalah delta kroneker, 𝑇 adalah traksi sepanjang sesar, 𝑛 adalah normal 

fault dan 𝑁 adalah unit arah vektor dari shear stress sepanjang sesar. Persamaan 2.8 

dapat dimodifikasi menjadi: 

𝜏𝑘𝑗𝑛𝑗(𝛿𝑖𝑘 −  𝑛𝑖𝑛𝑘) =  𝜏𝑁𝑖                                            (2.9)            

Untuk dapat mengkalkulasi sisi kanan pada persamaan 2.8, Michael (1984) 

menerapkan 3 asumsi yaitu: (1) stress tektonik homogen di wilayah tersebut; (2) 

gempabumi terjadi pada sesar yang sudah ada sebelumnya dengan berbagai orientasi; 

dan (3) titik-titik vektor dari slip berada pada arah shear stress sesar (Bott, 1959; 

Wallace, 1951) dan mengidentifikasi arah dari shear stress (𝑁) dengan arah slip dari 

pergerakan pergeseran (𝑠) sepanjang sesar. Michael lebih lanjut berasumsi bahwa 

shear stress (𝜏) pada sesar aktif memiliki nilai yang sama untuk semua penelitian 

gempabumi. Karena metode ini tidak dapat menentukan nilai stress absolut, 𝜏 

dinormalisasi ke 1 pada persamaan 2.9. Selanjutnya persamaan 2.9 diekspresikan 

dalam bentuk matriks sebagai berikut: 

𝐴. 𝑡 = 𝑠                                                 (2.10) 

Dimana 𝑡 adalah vektor dari komponen stress dengan matriks [6 × 1]. 

𝑡 =  [𝜏11 𝜏12 𝜏13 𝜏22 𝜏23 𝜏33]𝑇                                  (2.11) 

𝐴 adalah matriks  3 ∗ 𝑁 × 6 dihitung dari normal fault (𝑛), dengan 𝑁 adalah banyaknya 

data strike dan matriks coeffisients sebagai berikut: 

𝑛1(1 −  𝑛1
2)       −𝑛2𝑛1

2            −𝑛3𝑛1
2 

−𝑛1𝑛2
2            𝑛2(1 − 𝑛2

2)        −𝑛3𝑛2
2    

−𝑛1𝑛3
2              −𝑛2𝑛3

2           𝑛3(1 − 𝑛3
2) 

−2𝑛1𝑛2𝑛3      𝑛3(1 − 2 𝑛2
2)    𝑛2(1 − 2 𝑛3

2) 

 𝑛3(1 − 2𝑛1
2)    −2𝑛1𝑛2𝑛3    𝑛1(1 − 2 𝑛3

2) 

𝑛2(1 − 2𝑛1
2)  𝑛1(1 − 2 𝑛2

2)  −2𝑛1𝑛2𝑛3 

Dan 𝑠 adalah vektor slip satuan dengan matriks [𝑁 × 1]. Memperluas persamaan 2.12 

untuk mekanisme fokus gempabumi dengan 𝑛 adalah normal fault, diperoleh sistem 

persamaan linear dari tensor stresss, dengan persamaan 2.13 sebagai berikut: 

𝑇 

    (2.12) 
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𝑇𝑟  (𝜏) =  𝜎1𝜎2𝜎3 = 0                                            (2.13) 

Dan menyelesaikannya menggunakan inversi linier umum:  

𝑡 =  𝐴−1𝑠                                                 (2.14) 

2.9. Instability Patahan (Sesar) 

 

Ambiguitas dalam identifikasi fault plane dalam mekanisme fokus menghadirkan 

kesulitan dalam perhitungan inversi stress. Perhitungan instability patahan 

menggunakan kriteria Mohr-Coulomb failure yang diusulkan oleh Vavryˇcuk (2014) 

(Gambar 2.9). 

 

Gambar 2.9. Kriteria Mohr-Coulomb failure. 𝜏 dan 𝜎 masing-masing adalah shear stress dan normal 

stress serta 𝜎1, 𝜎2, 𝜎3 adalah principle stress. Titik biru menunjukkan nilai optimal dari fault plane yang 

berorientasi terhadap stress, dan 𝐶 menunjukkan nilai kohesi. Bagian atas dan bawah diagram 

merupakan conjugate fault (Vavryˇcuk, 2014) 

Sehingga: 

 𝜏 =  𝐶 + 𝜇 (𝜎 + 𝑃)......................................    (2.15) 

Dengan 𝜏 adalah shear stress, 𝜎 adalah normal stress, 𝑃 adalah tekanan pori (pore fliud 

pressure) dan 𝜇 adalah koefisien friksi. Sehingga instability yang diusulkan oleh 

Vavryˇcuk (2014) sebagai berikut: 

𝐼 =  
𝜏−𝜇(𝜎−𝜎1)

𝜏𝑐−𝜇(𝜎𝑐−𝜎1)
       (2.16) 

Dengan 𝜏𝑐 adalah shear stress yang optimal, 𝜎𝑐adalah normal stress yang optimal. 
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2.10. Konsep Coulomb Stress Change 

 

Stress coulomb merupakan metode yang digunakan untuk melihat distribusi stress baik 

yang sudah terlepas atau yang masih tersimpan pada suatu lempengan atau sesar. Telah 

kita baca dipenjelasan sebelumnya bahwa gempabumi terjadi ketika stress pada lapisan 

bumi/patahan yang tersimpan terlepaskan. Ketika patahan menghasilkan gempabumi, 

patahan ini akan mendorong perubahan stress pada patahan di sekitarnya atau patahan 

di dekatnya. Untuk memperkirakan perubahan ini, yang disebut coulomb stress change, 

digunakan kalkulasi menggunakan model elastik setengah ruang (elastic half space) 

pada bidang persegi yang diasumsikan homogen isotropi (Okada, 1992). Dengan 

mengasumsikan model friksi coulomb sederhana (simple coulomb friction model) 

untuk gempabumi, slip potensial akan meningkat atau menurun pada coulomb failure 

stress, (Okada, 1992), yang didefinisikan sebagai berikut:  

𝜎𝑓 =  𝜏 − 𝜇 (𝜎𝑛 + 𝑃)......................................  (2.17) 

Di mana 𝜎𝑓 adalah Coulomb failure, 𝜏 adalah shear stress, 𝜎𝑛adalah normal stress, 𝑃 

adalah tekanan pori (pore fluid pressure) dan 𝜇 adalah koefisien friksi. Slip potensial 

mengarah ke kanan atau ke kiri. Nilai dari 𝜎𝑓 dalam hal ini harus selalu positif, namun 

sebaliknya proses yang berlangsung dalam mencari nilai stress ke patahan dapat 

diberikan nilai positif maupun negatif bergantung pada slip potensial mengarah ke 

kanan atau ke kiri. Untuk koefesien friksi yang konstan, maka persamaan (2.17) dapat 

ditulis :  

∆𝜎𝑓 =  ∆𝜏 − 𝜇 (∆𝜎𝑛 + ∆𝑃)............................  .(2.18) 

Nilai 𝑃 merubah normal stress efektif sepanjang bidang sesar seperti ditunjuk 

persamaan (2.17). Ketika stress batuan berubah dengan cepat selanjutnya P berubah 

dalam aliran jalar. Nilai 𝑃 dapat dihubungkan dengan koefisien Skemptons 𝐵, dimana 

nilainya bervariasi antara 0 dan 1. Koefisien friksi efektif dalam penelitian stress 

koseismik bervariasi antara 0.01 hingga 0.75, dengan nilai rata-rata 𝜇 = 0.4 (Stein 

dkk., 1983). Persamaan (2.17) selanjutnya dapat ditulis dengan asumsi bahwa 𝜎𝑓 
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mewakili batasan stress seperti normal stress pada bidang. ∆𝜎𝑓 diselesaikan pada 

bidang patahan pertama dan dalam arah slip pada bidang patahan kedua atau patahan 

penerima (receiver fault). 

∆𝜎𝑓 =  ∆𝜏 − 𝜇′ × ∆𝜎𝑛................................   .(2.19) 

Di mana koefisien friksi efektif dinyatakan dengan 𝜇′ =  𝜇 (1 − 𝐵). Selanjutnya 

jika ∆𝜎𝑓  > 0 potensial slip akan meningkat dan jika ∆𝜎𝑓  < 0 potensial slip akan 

berkurang. Kalkulasi ∆𝜎𝑓 yang disebabkan oleh gempabumi bergantung kepada 

geometri dan distribusi slip, magnitudo, orientasi stress regional serta nilai dari asumsi 

koefisien friksi. Persamaan diatas dapat digambarkan perhitungannya dalam ilustrasi 

coulomb stress (Gambar 2.10). 

 

 

 

Gambar 2.10. Ilustrasi perhitungan stress coulomb. Menunjukkan tampilan peta dari patahan strike-

slip horizontal, dengan slip yang dikenakan yang mengarah ke ujung patahan. Kalkulasi menggunakan 

model elastik setengah ruang. Perubahan tekanan digambarkan oleh warna bergradasi, Merah 

menunjukkan daerah peningkatan stress, Biru menunjukkan daerah penurunan stress (King dkk., 1994) 

 

𝚫CFS (Coulomb Failure Stress) didefinisikan sebagai bidang failure spesifik atau 

sering disebut sebagai receiver fault, yang menyebabkan terjadinya gempabumi saat 

𝛥𝜎𝑓 > 0. Meskipun perubahan 𝚫CFS menyebabkan gempa lebih kecil daripada 

akumulasi stress, banyak aktivitas seismik menunjukkan dengan kenaikan nilai stress 

coulomb lebih dari 0.01 MPa sudah cukup untuk membangkitkan satu kejadian 

Stress Change 

∆𝜏 

Friction Coefficient × 

Normal stress Change 

𝜇′ × (−∆𝜎𝑛) 

Coulomb Failure 

Stress Change 

∆𝜎𝑓 
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gempabumi (Harris, 1998; Ziv dkk., 2000). Ini bisa menjelaskan distribusi gempabumi 

susulan dan perkiraan spasial sebuah kejadian gempabumi dimasa yang akan datang 

(King dkk., 1994;  Stein dkk., 1983). Pada prinsipnya jika 𝚫CFS > 1 (bernilai positif), 

artinya patahan pertama dapat mendorong patahan kedua mengalami peningkatan 

stress, peluang terjadi failure pada patahan kedua lebih besar, sedangkan jika 𝚫CFS < 

1 (bernilai negatif), patahan pertama mendorong patahan kedua mengalami relaksasi 

peluang terjadinya failure semakin kecil, daerah ini disebut daerah stress shadow. 

 

Dalam konsep coulomb stress change pula dengan sistem koordinat sumbu stress dapat 

lebih mudah memahami hasil perhitungan. Melalui sistem koordinat sumbu stress pada 

ditunjukkan bidang sesar (failure plane) yang dikenakan normal stress 𝜎𝛽. Selanjutnya 

orientasi bidang sesar dengan sudut 𝛽 membentuk 𝜎1 sebagai stress utama terbesar dan 

𝜎3sebagai stress utama terkecil, dengan 𝜏𝛽 adalah shear stress bidang sesar. Kompresi 

dan shear stress menganan pada bidang sesar (Gambar 2.11) dianggap positif. Tanda 

𝜏𝛽 terbalik dalam perhitungan coulomb stress untuk sesar geser menganan pada bidang 

sesar spesifik. Perubahan coulomb stress dalam bidang sesar optimal dapat dihitung 

sebagai hasil dari slip sesar utama tempat gempa bumi susulan diperkirakan terjadi 

pada bidang sesar tersebut.  

 

Gambar 2.11. Sistem koordinat untuk kalkulasi stress coulomb pada bidang sesar optimum  

(King dkk., 1994) 


