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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia sebagai negara yang mempunyai 129 gunungapi aktif (14% dari 

jumlah gunungapi di dunia, (Gambar 1.1)) berkepentingan untuk mengembangkan 

tradisi keilmuan yang secara khusus mempelajari perilaku gunungapi. Salah satu 

gunungapi yang sangat aktif di Indonesia adalah Gunung Merapi. Bahaya yang 

ditimbulkan oleh Gunung Merapi sangat tinggi, mengingat tingkat aktivitasnya dan 

padatnya penduduk di sekitar Gunung Merapi serta banyaknya aset nasional yang 

ada, yang berupa cagar budaya, sarana transportasi, pertanian, peternakan dan 

sarana pendidikan. Untuk itu diperlukan penelitian yang mampu untuk 

meminimalkan akibat yang ditimbulkan oleh bencana Gunung Merapi (Suyanto, 

2011). 

 

Gambar 1. 1 Peta sebaran dan nama 129 gunungapi di Indonesia. Warna merah 

adalah gunungapi tipe A, warna kuning gabungan tipe B dan tipe C                     

(Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, 2011) 
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Gunung Merapi terletak di perbatasan antara Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, yang mencangkup 4 Kabupaten yaitu 

Kabupaten Magelang, Kabupaten Sleman, Kabupaten Klaten dan Kabupaten 

Boyolali (Gambar 1.2). Gunung Merapi terbentuk karena adanya aktivitas antara 2 

lempeng benua yaitu Lempeng Eurasia dan Lempeng Indo-Australia, menjadikan 

Gunung Merapi salah satu gunungapi paling aktif di dunia, dan memiliki sejarah 

erupsi yang mematikan dalam 100 tahun terakhir dengan intensitas erupsi yang 

terjadi setiap 3-5 tahun sekali.  

Selain itu, pada daerah Gunung Merapi telah diketahui adanya Sesar Opak 

yang keberadaanya terletak di sepanjang aliran Sungai Opak yang membentang dari 

Prambanan sampai muaranya di sebelah Barat Parangtritis (Timur Laut – Barat 

Daya). Berdasarkan pembagian zona fisiografi Jawa Tengah daerah tersebut 

merupakan bagian dari Zona Pegunungan Selatan. 

 

Gambar 1. 2 Peta administratif daerah penelitian                                                   

(Sistem Informasi Tata Ruang Nasional, 2014)  

Berdasarkan dampak sejarah erupsi pada evaluasi bencana bahwa erupsi 

pada abad ke-19 jauh lebih besar dibandingkan dengan yang terjadi pada abad ke-

20. Pada beberapa kasus erupsi mencapai lebih dari 20 km dari puncak. Erupsi yang 

lebih besar dapat terjadi dengan rata-rata satu kali setiap 100 tahun. Hal ini terbukti, 
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terjadi erupsi yang berbeda dari kebiasaan Gunung Merapi selama beberapa dekade 

terakhir. Erupsi yang sangat besar terjadi dengan jangkauan 20 km dari puncak 

Merapi, erupsi dimulai pada awal Oktober hingga akhir Oktober 2010 yang 

memindahkan tidak kurang dari sepertiga dari satu juta penduduk (Permadi dkk, 

2016). Kondisi tersebut menyebabkan Indonesia rawan terjadi bencana geologi 

diantaranya letusan gunungapi yang menimbulkan banyak kerusakan serta korban 

dari bencana tersebut. Untuk mendukung usaha mitigasi bencana di sekitar area 

rawan Gunung Merapi dapat dilakukan berbagai macam cara, salah satunya dengan 

mengetahui kondisi bawah permukaan Gunung Merapi. Untuk menggambarkan 

kondisi bawah permukaan dapat digunakan salah satu dari metode geofisika yaitu 

metode Gayaberat. 

Metode Gayaberat merupakan salah satu metode penyelidikan dalam 

geofisika yang berlandaskan hukum Newton. Metode ini didasarkan pada adanya 

perbedaan kecil dari medan Gayaberat yang disebabkan oleh adanya distribusi 

massa yang tidak merata di lapisan bumi yang menyebabkan tidak meratanya 

distribusi massa jenis batuan. Adanya perbedaan massa jenis batuan ini akan 

menimbulkan medan gaya gravitasi yang tidak sama pula dan perbedaan inilah yang 

terukur di permukaan bumi (Iif, 2010). Pada penelitian Suyanto (2011), telah 

mengaplikasikan metode Gayaberat di Gunung Merapi dengan melakukan 

pemodelan 2D. Model bawah permukaan Gunung Merapi diinterpretasikan terdiri 

dari 5 lapisan batuan dengan densitas batuan semakin besar dengan bertambahnya 

kedalaman, dengan 2 kantong magma yang terletak pada kedalaman 500 m dan 

3200 m. Karena intensitas erupsi gunung merapi yang sangat tinggi, perlu dilakukan 

penelitian secara terus menerus untuk mengetahui kondisi terkini bawah permukaan 

Gunung Merapi. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian mengenai 

keberadaan struktur geologi bawah permukaan daerah Gunung Merapi, Jawa 

Tengah berdasarkan pemodelan data Gayaberat anomali residual moving average 

dan second vertical derivative. 

1.2 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

➢ Mengidentifikasi bawah permukaan daerah penelitian berdasarkan peta 

anomali residual moving average dan second vertical derivative.  
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➢ Mengetahui struktur geologi dan model bawah permukaan daerah penelitian 

berdasarkan pemodelan ke depan. 

➢ Mengetahui struktur geologi dan model bawah permukaan daerah penelitian 

berdasarkan pemodelan inversi. 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan dari penelitian ini adalah: 

1. Penelitian dilakukan di daerah Gunung Merapi, Jawa Tengah. 

2. Struktur geologi bawah permukaan berdasarkan data sekunder berupa: data 

gravitasi observasi, data stasiun, UTM X, UTM Y, altitude, topografi dan 

koreksi terrain. 

3. Pemodelan ke depan dilakukan menggunakan perangkat lunak grav2dc 

untuk mengetahui struktur geologi bawah permukaan daerah penelitian. 

4. Pemodelan inversi dilakukan menggunakan perangkat lunak geosoft oasis 

montaj untuk mengetahui struktur geologi bawah permukaan daerah 

penelitian. 

1.4 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang, tujuan penelitian, batasan masalah dan sistematika 

penulisan. 

BAB II TEORI DASAR 

Teori dasar membahas mengenai metode Gayaberat, yang berisi tentang Hukum 

Newton tentang gravitasi, koreksi dalam metode Gayaberat, analisis spektrum, 

moving average, second vertical derivative, pemodelan ke depan dan 

pemodelan inversi. 

BAB III TINJAUAN GEOLOGI 

Tinjauan geologi membahas mengenai geologi regional, geomorfologi, struktur 

geologi, dan stratigrafi daerah penelitian. 

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi penelitian membahas mengenai lokasi penelitian, jadwal kegiatan 

penelitian, perangkat lunak yang digunakan, diagram alir yang digunakan dalam 
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penelitian mulai dari tahap pengambilan data, tahap pengolahan data, dan tahap 

interpretasi data, dan metode interpretasi yang digunakan dalam penelitian.  

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dan pembahasan berisi tentang pengolahan data dan interpretasinya 

sehingga didapatkan hasil penelitian yang telah dilakukan. 

BAB VI PENUTUP 

Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang 

dilakukan.  
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