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Abstract: The Maluku Sea region has quite interesting tectonic conditions because it is the only example of collisions between 
active arcs of the world. This study aims to look at the distribution of earthquakes in the study area (-3° s.d. 2.86° N and 122° 
s.d. - 127.86° E) and relate it to the tectonism of the area. Determination of earthquake source parameters is done by the Oct-
tree Probability method, using the Nonlinloc7.00 application (Lomax et al, 2000). This method will determine the parameters of 
the earthquake source with non-linear approaches. There are 101 earthquake events that successfully determined which is 
consisted of 72 shallow earthquakes and 29 medium earthquakes, with the most dominant distribution location in the Jailolo 
mountain area, West Halmahera, which was indicated by the swarm earthquake due to the close location and vulnerable time 
of the adjacent event. Based on vertical earthquakes event distribution, the pattern is sufficient to represent the slab model in 
the area, although the hypocenter depth tends to be deeper than the slab model. From the distribution of earthquake events, 
it appears that seismic activity in the east of the Maluku Plate, namely the meeting of the Halmahera Plate and the Maluku Sea, 
is more active than in the west. 
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Abstrak: Daerah Laut Maluku memiliki kondisi tektonik yang cukup menarik karena merupalan satu-satunya contoh tabrakan 
antar busur aktif dunia. Penelitian kali ini bertujuan untuk melihat distribusi gempa bumi yang berada pada daerah penelitian 
yaitu pada (−3°  s.d. 2.86°  LU dan 122°  s.d. −127.86°  BT) dan menghubungkannya dengan tektonisme daerah tersebut. 
Penentuan parameter sumber gempa bumi dilakukan dengan metode Probabilitas Oct-tree, dengan menggunakan aplikasi 
Nonlinloc7.00 (Lomax dkk, 2000). Metode ini akan menentukan parameter sumber gempa bumi dengan pendekata secara non-
linier. Pada hasil perhitungan didapati sebanyak 101 eventgempa yang terdiri dari 72 gempa bumi dangkal dan 29 gempa bumi 
menengah, dengan lokasi distribusi paling dominan pada daerah gunung Jailolo, Halmahera Barat, yang diindikasikan gempa 
swarm karena lokasi yang berdekatan dan rentan waktu kejadian yang berdekatan. Pada peta distribusi berdasarkan kedalaman 
memperlihatkan pola distribusi yang cukup merepresentasikan model slab pada daerah tersebut, meskipun kedalaman 
hiposenter cenderung lebih dalam dibanding model slab. Dari distribusi kejadian gempa, terlihat bahwa aktivitas seismik di 
sebelah timur Lempeng Maluku, yaitu pertemuan Lempeng Halmahera dan Laut Maluku, lebih aktif dibandingkan di sebelah 
barat. 

Kata Kunci : Probabilitas, Oct-Tree, Nonlinloc7.00, Zona Tabrakan Maluku, Peta Seismisitas. 
 

Introduction / Pendahuluan 

Parameter gempa bumi terbagi menjadi 2 yaitu parameter 
kinematik dan parameter dinamik. Parameter kinematik 
adalah informasi tentang waktu penjalaran gelombang. 
Sedangkan parameter dinamik pada gempa adalah 
amplitude dan periode dari gempa tersebut yang kemudian  

 
dapat digunakan untuk menghitung magnitude/kekuatan 
gempa tersebut. 
 
Dalam seismologi, penentuan hiposenter gempa bumi secara 
tepat dan akurat sangatlah penting karena persebaran lokasi 
hiposenter dapat dijadikan bahan analisis untuk karakteristik 
sumber gempa, analisis peta seismic hazards, gambaran 
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bawah permukaan bumi dan lainnya. Perkembangan metode 
penentuan hiposenter saat ini sudah semakin bervariasi 
seiring berkembangnya teknologi. Terdapat beberapa 
metode yang telah di kembangkan untuk penentuan lokasi 
hiposenter dan origin time, baik dengan pendekatan linier 
dan nonlinier. 
 
Daerah Laut Maluku memiliki kodisi tektonik yang cukup 
menarik karena satu satunya contoh tabrakan antarbusur 
aktif di dunia yang menenggelamkan sebuah cekungan 
samudera melalui subduksi secara dua arah yaitu, Lempeng 
Sangihe dan Lempeng Halmahera yang membuat Lempeng 
Laut Maluku tenggelam. Pristiwa ini dikenal dengan sebutan 
Zona Tabrakan Laut Maluku (Hall, 1995). 

Method / Metode 

Pada penelitia kali ini dilakukan mulai dari kolektif data 
seismogram hingga penentuan parameter sumber 
gempa bumi (hiposenter dan origin time). Data 
seismogram didapatkan dari webdc BMKG 
(http://202.90.198.100/webdc3/) dengan periode 
selama 1 hari untuk setiap data seismogram sejak 
tanggal 1 September 2017 hingga 30 Oktober 2017.  
 
Picking  data waktu tiba gelombang P dan/atau S 
dilakukan menggunakan aplikasi Seisgram2k70. Picking 
data dilakukan apabila kejadian gempa terekam pada 
minimal 3 stasiun dari total 10 stasiun yang ada. Dalam 
meyakinkan hasil picking waktu tiba gelombang, 
dilakukan ploting antara waktu tiba gelombang P dan 
selish antara waktu tiba gelombang P dan S, yang akan 
menghasilkan nilai Vp/Vs antara 1.5 – 1.9. 
 
Penentuan parmeter sumber gempa bumi (hiposenter 
dan origin time) dilakukan dengan menggunakan 
metode Probabilitas Oct-Tree menggunakan aplikasi 
Nonlinloc7.00 (Lomax, dkk,. 2000). Penentuan lokasi 
hiposenter dan origin time membutuhkan beberapa 
parameter input diantaranya yaitu, waktu tiba 
gelombang P dan/atau S, model kecepatan lokal daerah 
penelitian, koordinat lokasi stasiun, dan model grid. 
 
Pada penelitian kali ini model keceptan gelombang P 
daerah Jailolo, Halmahera Barat, menggunakan hasil 
penelitian dari hasil penelitian Jannah, dkk., 2013 dan 
nilai model kecepatan gelombang S yang didapatkan dari 
hasil rata-rata nilai Vp/Vs, yaitu 1.73. Untuk lokasi 
stasiun di dapatkan dari web INATEWS milik BMKG yang 
di konversikan kedalam koordinat bola. 
 
 

Gambar 1. Model kecepatan gelombang P (Jannah, 
dkk., 2013) dan kecepatan gelombang S yang 

digunakan. 
 

Pada proses penentuan parameter sumber gempa 
dengan menggunakan metode Probabilitas Oct-Tree, 
dilakukan griding pada daerah penelitian sejumlah 333 
grid ke arah x, 333 grid ke arah y, dan 150 grid ke arah z 
dengan jarak spasi antar grid sejauh 2km. Lokasi 
x0, y0, dan z0  berada pada titik −30 LU ,1220 BT, dan -
0.72. Grid pada arah x dan y dibuat berdasarkan luasan 
lokasi penelitian, dan grid arah z dibuat berdasarkan 
kedalaman batas maksimal kedalaman slab di daerah 
penelitian. 
 
Penentuan parameter sumber gempa bumi 
mrnggunakan aplikasi Nonlinloc7.00 (Lomax dkk, 2000). 
Dengan menggunakan metode Probabilitas Oct-Tree, 
dimana metode ini akan membagi lokasi penelitian 
kedalam bebearapa ruang model, dan melakukan 
perhitungan untuk mendapatkan nilai probabilitas yang 
terbesar, dengan menggunakan rumus: 

𝜎(𝑥) = 𝑘𝑒−
1

2
𝑚𝑖𝑠𝑓𝑖𝑡(𝑥)     (1) 

Dimana: 

𝑘 =
𝑉𝑝 × 𝑉𝑠

𝑉𝑝−𝑉𝑠
     (2) 

dan 

𝑚𝑖𝑠𝑓𝑖𝑡 = ∑ (𝑇𝑖
𝑐𝑎𝑙 − 𝑇𝑖

𝑜𝑏𝑠 )
2𝑁

𝑖=1    (3) 

Dimana 𝜎(𝑥)  merupakan nilai probabilitas, 𝑘 
merupakan faktor normalisasi, dan 𝑚𝑖𝑠𝑓𝑖𝑡  merupakan 
nilai error hasil perbandingan dari waktu tempuh 
kalkulasi dan waktu tempuh observasi. Hal tersebut akan 
dilakukan secara berulang dan terus menerus hingga 
lokasi Posterio Density Function yang di dapatkan 
optimum, yaitu dengan nilai 𝑚𝑖𝑠𝑓𝑖𝑡 yang terrendah dan 
nilai Probabilitas yang terbesar (Lomax dkk., 2001). 
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Hasil dan Pembahasan 

Sebanyak 60 data seismogram dengan panjang periode data 
satu hari untuk setiap datanya telah berhasil di-pick waktu 
tiba gelombang P dan S dan diperoleh sejumlah 108 data 
kejadian gempa. Dengan rata – rata gempa terekam pada 
tiga dari sepuluh stasiun yang ada. Berdasarkan diagram 
Wadati, nilai Vp/Vs rata – rata seluruh event gempa bernilai 
1.73. Nilai rata- rata Vp/Vs tersebut menjadi rujukan dalam 
menentukan nilai Vs yang dibutuhkan untuk penentuan 
parameter sumber. 

Metode probabilitas Oct-Tree yang digunakan telah berhasil 
menentukan lokasi hiposenter dari 101 kejadian gempa bumi 
di daerah Laut Maluku dari data seismogram pada periode 
mulai dari 1 September 2017 – 30 Oktober 2017. Penentuan 
nilai parameter sumber gempa bumi (hiposenter dan origin 
time) memiliki nilai error RMS yang cukup baik, yaitu rata – 
rata RMS keseluruhan kejadian gempa sbesar 0.16 dan 
histogram RMS yang ditunjukkan oleh Gambar 2. Distribusi 
lokasi hiposenter yang diperoleh dapat dilihat pada Gambar 
3 dan Gambar 4. 

Gambar 2. Histogram error RMS. 

Penelitian ini telah menghasilkan peta seismisitas di daerah 
Laut Maluku yang dapat dilihat pada Gambar 3. Terdapat 
sebanyak 101 event gempa yang terdiri dari 72 gempa bumi 
dengan kategori dangkal (0-60 km), 29 gempa bumi dengan 
kategori menengah (61 km-300 km), dan tidak ada gempa 
bumi dengan kategori dalam (>300 km). 

Pada Gambar 4 slicing dilakukan pada koordinat (𝑥, 𝑦) 124° 
BT, 1°LU sampai 127.8° BT, 1° LU seperti yang dapat dilihat 
pada Gambar 3, dengan jarak sortir gempa ke arah utara dan 
selatan sebesar 50 km (ditandai dengan garis kuning putus - 
putus). Terlihat beberapa gempa yang berkumpul di bawah 
Gunung Jailolo (ditandai dengan segitiga merah), yang 
diindikasikan sebagai gempa swarm dikarenakan gempa 

berada pada titik yang cenderung sama dengan waktu yang 
berdekatan.  

Gambar 3. Peta seismisitas daerah penelitian. 

Gambar 4. Visualisasi berdasarkan kedalaman pada titik A 
ke A’. 

Lokasi kejadian event gempa pada daerah zona subduksi dan 
gunung api adalah sebuah informasi untuk dapat 
mengetahui sumber mekanisme gempa bumi, apakah gempa 
bumi berasal dari perubahan stress yang disebabkan aktivitas 
magma, atau terjadinya aktivitas pada patahan. Hasil 
penelitian yang divisualisasikan pada Gambar 3 dan Gambar 
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4, dapat dilihat bahwa terdapat kumpulan kejadian gempa 
yang berkumpul di daerah Gunung Jailolo. Dilihat dari 
distribusi gempa bumi tersebut, dapat diinterpretasikan 
bahwa gempa terjadi dikarenakan perubahan stress yang 
dikarenakan aktivitas magma di bawah Gunung Jailolo. 
(Nugraha D. N., dkk., 2017). 

Pada penelitian Silver and Moore, 1978 diindikasikan adanya 
material - material low density yang berada di bawah 
lempeng vulkanik Sangihe dan Halmahera. Hal ini semakin 
meyakinkan bahwa kumpulan kejadian gempa yang 
berkumpul di bawah Gunung Jailolo merupakan gempa 
swarm. Dikarenakan faktor-faktor dapat terjadinya gempa 
swarm salah satunya karena karakteristik susunan batuan 
yang rapuh. 

Pada penelitian (Hall, 1999) mengatakan bahwa pada 
Molluca collision zone terdapat dua buah zona subduksi 
berarah timur-barat, yang memiliki bentuk seperti pada 
Gambar 5.3. Kejadian gempa bumi seperti yang terlihat pada 
gambar tersebut memperlihatkan distribusi yang cukup 
merepresentasikan model slab pada daerah tersebut, 
meskipun kedalaman hiposenter cenderung lebih dalam 
dibanding model slab. Namun demikian, hal tersebut dapat 
diakibatkan salah satunya representasi posisi latitude dan 
longitude kejadian gempa yang tidak tepat berada di garis 
slab tersebut.  

Dari distribusi kejadian gempa, terlihat bahwa aktivitas 
seismik di sebelah timur Lempeng Maluku, yaitu 
pertemuan Lempeng Halmahera dan Laut Maluku, lebih 
aktif dibandingkan di sebelah barat.  Hal ini didukung 
pula dengan terjadinya gempa-gempa swarm yang 
terjadi pada area sekitaran Gunung Jailolo yang berada 
pada lempeng vulkanik Halmahera, tepatnya di bawah 
Gunung Jailolo. Terdapat pula sebaran hiposenter 
gempa bumi yang berada lebih bawah dari model slab 
yang ada, hal ini terjadi dimungkinan karena model data 
slab yang digunakan berasal dari tahun yang berbeda 
dari waktu penelitian.      

Kesimpulan 

Selama kurun waktu 60 hari pengamatan, telah didapati 
sebanyak 101 event gempa yang tersebar di seluruh daerah 
penelitian. Telah terjadi beberapa lokasi dimana lokasi 
hiposenter gempa bumi berkumpul, yaitu pada daerah 
pegunungan Jailolo yang merupakan gempa swarm 
dikarenakan berada pada lokasi yang berdekatan dengan 
rentan waktu yang berdekatan, yang diindikasi penyebab 
terjadinya adalah aktivitas magma yang menyebabkan 
perubahan stress di bawah Gunung Jailolo. Pada peta 

distribusi berdasarkan kedalaman memperlihatkan pola 
distribusi yang cukup merepresentasikan model slab pada 
daerah tersebut, meskipun kedalaman hiposenter 
cenderung lebih dalam dibanding model slab. Dari distribusi 
kejadian gempa, terlihat bahwa aktivitas seismik di sebelah 
timur Lempeng Maluku, yaitu pertemuan Lempeng 
Halmahera dan Laut Maluku, lebih aktif dibandingkan di 
sebelah barat. 
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