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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempeng tektonik: Lempeng Eurasia, 

Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik. Pada daerah sekitar batas 

lempeng tersebut umumnya aktifitas tektonik utama berlangsung, seperti 

misalnya subduksi, tumbukan (collision), pemekaran punggung tengah 

samudra, dan sesar transform [1]. Hal tersebut mengakibatkan gempa bumi dan 

letusan gunung api akan sering terjadi tidak jauh dari batas-batas lempeng 

tersebut.   

Pulau Sumatra merupakan salah satu pulau dengan aktivitas tektonik yang 

paling aktif di dunia. Pulau Sumatra terletak pada lempeng Eurasia yang 

bergerak dan berinteraksi secara konvergen dengan lempeng Indo-Australia 

(Gambar 1.1). Tumbukan miring antara kedua lempeng tersebut membentuk 

zona subduksi di bagian barat pulau Sumatra dengan kecepatan 50 mm/yr 

sampai dengan 70 mm/yr [2] dan membentuk sejumlah segmen sesar yang 

membentang sepanjang pulau Sumatra dari Aceh di utara sampai dengan 

palung sunda di selatan dengan total panjang sekitar 1900 km. Sesar Sumatra 

merupakan sesar strike - slip berarah dekstral dengan kecepatan berkisar dari 

2.5 mm sampai dengan 30 mm pertahun [3]. Kondisi ini banyak menyebabkan 

wilayah sumatra rawan terhadap gempabumi, terlihat dari catatan sejarah 

selama kurun 200 tahun tercatat telah terjadi puluhan gempa besar pada zona 

sesar Sumatra [4].  
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Gambar 1.  1 Zona subduksi lempeng Eurasia dengan lempeng Indo Australia [5] 

Pertemuan kedua lempeng membentuk zona subduksi yang memiliki arah dan 

jenis penunjaman (slab) yang tidak seragam dan berbeda-beda di wilayah Selat 

Sunda [6]. Aktivitas tektonik terjadi di batas antara kedua lempeng tersebut 

yang disebut Palung Sunda dan sesar Sumatra yang terbentuk disebabkan 

subduksi kedua lempeng tersebut. Sesar Sumatra membentang sepanjang pulau 

Sumatra dan berhimpit secara geografis dengan busur gunung api di sepanjang 

pulau Sumatra.  

Selat Sunda terletak pada wilayah transisi dari segmen zona penunjaman 

normal di Pulau Jawa ke zona benturan miring di Pulau Sumatra, dengan 

kedalaman gempa tektonik sampai dengan 250 km dan kecepatan 7.7 

cm/tahun. Daerah ini sangat terbebani oleh perubahan pola sesar mendatar 

yang lebih cepat ke arah Andaman, ke gerak normal di Jawa [6]. Maksimum 

magnitudo gempa dari aktivitas penunjaman di Selat Sunda mencapai 7.9 Mw 

pada kedalaman 80 km [7]. Pada zona subduksi ini pernah terjadi gempa bumi 

terbesar dalam sejarah yaitu sebesar 8.8 M yang menimbulkan tsunami. 

Riwayat kegempaan selat sunda sangat bervariasi, salah satunya yang terjadi 

pada 2 Agustus 2019 berkekuatan M 6.9 yang berpotensi tsunami. Gempa bumi 

biasanya akan menyebabkan kerak bumi di sekitarnya terdeformasi baik dalam 

arah vertikal dan horizontal. Oleh sebab itu, kemungkinan gempa yang terjadi 

akan menyebabkan deformasi pada kerak bumi. 



 

 

3 

 

Perkembangan teknologi pemantauan deformasi kerak bumi dapat dilakukan 

dengan menggunakan pemantauan GNSS. Cara mengidentifikasi berbagai 

jenis deformasi yang terjadi akibat rotasi blok, zona subduksi, dan gempa bumi, 

dapat menggunakan metode teknologi CORS (Continuosly Operating 

Reference Stations) yang juga berbasis GNSS (Global Navigation Satellite 

System) [8]. Selain itu untuk menunjang data pengamatan lain juga 

menggunakan data pengamatan stasiun Continuously Operating Reference 

Station (CORS) untuk mempelajari aktivitas tektonik dan karakteristik 

fenomena alam dan deformasi yang terjadi di Lampung. Posisi spasial titik-

titik kontrol geodetik sendiri yang ada di Indonesia juga rentan mengalami 

perubahan mengikuti pergerakan kerak bumi [9]. Salah satu faktor penting 

dalam melakukan perataan jaring adalah pengikatan ke titik kontrol yang 

dianggap sebagai titik ikat atau fixed point [10]. Perbedaan tingkat ketelitian 

disebabkan karena bentuk jaring yang terbentuk pada saat pengamatan, tingkat 

ketelitian masing-masing titik ikat yang digunakan, dan jumlah titik ikat yang 

digunakan dalam pengukuran GPS [10]. 

Prinsip dalam pemantauan pergerakan dengan menggunakan pemantauan 

GNSS terhadap perubahan koordinat pada beberapa titik yang mewakili daerah 

penelitian dari waktu ke waktu. Proses yang ditentukan adalah pergeseran 

permukaan yang didapat Dari perhitungan titik control kemudian dianalisis 

untuk mendapatkan pergeseran yang terjadi pada permukaan geometri gempa 

bumi. Oleh karena itu maksud dari penelitian ini adalah untuk menentukan 

besaran pergeseran akibat gempa Selat Sunda Tahun 2019 guna meningkatkan 

pemahaman mengenai mekanisme subduksi di Pulau Sumatra, sedangkan 

tujuannya adalah untuk mengetahui mekanisme sumber gempa bumi 

berdasarkan pola pergeseran di permukaan bumi. Luaran dalam penelitian ini 

diharapkan dapat digunakan untuk membuat zonasi sumber bencana gempa 

bumi di Provinsi Lampung yang lebih baik untuk menunjang pembangunan 

infrastruktur di daerah Sumatra, terutama di Provinsi Lampung sebagai bahan 

pratinjau dalam merencanakan sebuah pembangunan yang bersinergistas 

dengan berdasarkan faktor keamanan.  



 

 

4 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan nilai dan arah slip Gempa Selat sunda tahun 2019. 

2. Menentukan distribusi slip gempa Selat Sunda pada tahun 2019. 

1.3 Manfaat Penelitian 

   Manfaat dalam pembuatan Penelitian Tugas Akhir, sebagai berikut: 

1. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan mata kuliah wajib Tugas 

Akhir. 

2. Diharapkan dapat dijadikan sebagai rekomendasi dalam bidang kontruksi 

dan instansi terkait untuk mengetahui besaran nilai pergeseran akibat gempa 

sehingga dapat dianalisa pada perencanaan pembangunan dan 

pengembangan. 

3. Dapat dijadikan rujukan dalam sistem mitigasi bencana sebagai edukasi 

kemasyarakat luas. 

1.4 Ruang Lingkup 

Ruang Lingkup sebagai pembatas dalam melakukan lingkup penelitian, maka 

penelitian ini akan dibatasi pada hal-hal berikut: 

1. Daerah penelitian Tugas Akhir adalah di lingkungan Sesar Semangko. 

2. Pengumpulan data menggunakan 5 titik pengamatan GNSS yaitu SMK3, 

SMK4, SMK5, SMK6, KRPN dengan melakukan pengukuran GPS 

Geodetic Dual Frequency secara statik dan episodik dengan waktu 

pengamatan 24 jam.  

3. Data stasiun INACORS 4 titik dengan menggunakan 10 Data Harian (DOY) 

sebelum dan sesudah gempa yaitu CLGI, CSBK, CTCN dan CUJK di 

sekitar gempa Selat Sunda. 

4. Data stasiun International Global Navigation Satellite System Service (IGS) 

yang digunakan dalam penelitian tugas akhir ini yaitu BAKO di Indonesia, 

COCO,  DARW, KARR dan XMIS di Australia, IISC di India, NTUS di 

Singapura, PIMO di Filipina dan DGAR di Inggris (Gambar 1.2). 
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Gambar 1. 2 Peta Persebaran Stasiun IGS 

5. Pengolahan data GNSS menggunakan software scientific yaitu GNSS at 

MIT (GAMIT 10.5), Global Kalman Filter (GLOBK) dan SDM 2011. 

6. Hasil akhir dilakukan visualiasasi dengan menggunakan software Generic 

Mapping Tools (GMT). 

7. Penelitian berfokus pada pergseran akibat gempa selat sunda pada tahun 

2019. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 

(BMKG) gempa berkekuatan M 6.9 dan titik gempa berada pada lokasi 7.54 

LS, 104.58 BT atau 147 km Barat Daya Sumur, Banten dengan kedalaman 

48 kilometer. 

1.5 Metodologi Penelitian 

Pada penelitian ini akan dilakukan beberapa teknis pengerjaan dan sistematika 

penulisan yang secara garis besar meliputi perencanaan dalam penentuan posisi 

pengamatan GNSS, Pengambilan data GNSS, pengolahan data dan selanjutnya 

hasil dari pergeseran dari setiap titik yang diamati yang kemudian dijadikan 

rujukan dalam analisis, kesimpulan dan saran (Gambar 1.3). Perencanaan 

meliputi survei penentuan lokasi titik pengamatan GNSS beserta orientasi 
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lapangan, Metode pengamatan yang digunakan, waktu pengamatan, dan 

membuat peta sebaran titik pengamatan GNSS. Pengumpulan data mengacu 

pada perencanaan dengan menggunakan 5 titik pengamatan GNSS dan 4 titik 

stasiun INACORS yang akan dijadikan objek penelitian, pada pengukuran 

GNSS Geodetic Dual Frequency secara statik dan episodik dengan lama waktu 

pengamatan 24 jam sedangkan data INACORS yang digunakan sebanyak 9 

DOY sebelum dan sesudah gempa Selat Sunda 2019. Pengolahan data 

dilakakukan dengan software GAMIT 10.5 dengan system operasi Linux 

mengolah data hasil pengamatan dengan format RINEX untuk memperoleh 

koordinat antar epok yang dilakukan perbandingan sehingga dapat dilakukan 

analisis pergeseran dari slip Gempa Selat Sunda 2019 yang terjadi dengan 

visualisasi menggunakan Generic Mapping Tool (GMT). 

 

Gambar 1.  3 Diagram Alir Penelitian 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan tugas akhir ini dibagi menjadi lima bab, dengan 

rincian sebagai berikut:  

BAB I PENDAHULUAN  

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang dilakukannya penelitian 

tugas akhir, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan 

sistematika penulisan tugas akhir. 

BAB II TEORI DASAR 

Bab ini teori dasar yang diperoleh berasal dari studi referensi yang berisi bahasan 

dari sejumlah sumber acuan yang digunakan dalam melakukan penelitian studi 

slip gempa Selat Sunda. Sumber acuan ini dapat berupa tulisan-tulisan ilmiah 

yang berkaitan dengan tema. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini menjelaskan lokasi penelitian, tahapan-tahapan penelitian, teknik 

pengumpulan data, kerangka piker, serta peralatan yang digunakan dalam 

penelitian. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab ini akan disajikan data hasil pengolahannya. Bab ini juga mencakup analisis 

atas hasil yang diperoleh dari pengolahan data. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini menjelaskan kesimpulan yang diperoleh sesuai dengan hasil dan analisis 

yang telah dilakukan, termasuk saran sebagai informasi untuk pengembangan 

penelitian selanjutnya. 

 


