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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Gambaran Umum Gunung Raung 

 
 

Secara astronomis Gunung Raung terletak pada 8º 07’ 30” LS dan 114º 02’ 30” BT 

yang memiliki ketinggian puncak 3332 meter di atas permukaan laut. Gunung Raung  

merupakan  gunung  berapi  kerucut  (stratovulcano)  yang  terletak  di  ujung timur  

Pulau Jawa  dan  termasuk  gunungapi  tua dengan  kaldera dipuncaknya  dan dikelilingi 

oleh banyak puncak kecil. Secara administratif, kawasan gunung ini termasuk dalam  

tiga wilayah  kabupaten di wilayah Besuki, Jawa Timur yaitu Banyuwangi, Bondowoso 

dan Jember dapat dilihat pada Gambar 2.1. Kaldera Gunung Raung juga merupakan 

kaldera kering  yang terbesar di Pulau Jawa dan terbesar kedua di Indonesia setelah 

Gunung Tambora di Nusa Tenggara Barat. 

 
 

 
 

Gambar 2.1 Peta lokasi Gunung Raung[15] 
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2.2  Sejarah Aktivitas Vulkanik 

Berdasarkan sejarah letusannya Gunung Raung beberapa kali mengalami letusan besar, 

yang pertama kali diketahui terjadi pada tahun 1586. Aktivitas Gunung Raung dalam 

keadaan normal dicirikan adanya hembusan asap kawah berwarna putih tipis setinggi ± 

50-100 m diatas puncak dengan tekanan lemah. Aktivitas lain yang diamati berupa  gas  

yang  mengandung  sulfur seperti 𝐶O2 dan belerang (solfatara) dan mengeluarkan uap 

beserta gas (fumarola) yang terletak pada bukit dan bibir kawah sinder cone bagian 

barat dan di dasar kawah bagian barat. Gunung Raung memiliki sistem kawah terbuka 

menyebabkan lava pijar yang dihasilkan akan kembali ke kawah dan kecil 

kemungkinan akan meluber dari kaldera. Letusan Gunung Raung bersifat ledakan 

(eksplosif) seperti yang terjadi pada tahun 1586, 1597, 1638, 1890, 1953, dan 1956. 

Dampak dari letusannya menghasilkan abu yang dilontarkan ke udara dan pernah terjadi 

awan panas yang meluncur menyelimuti sebagian tubuh gunungapi pada tahun 1953.  

 
2. 3    Keadaan Geologi 

 

2.3.1  Morfologi 

 
Morfologi Gunung Raung dapat dilihat pada Gambar 2.2 mempunyai bentuk puncak 

yang berbentuk seperti kerucut terpotong dengan tonjolan dari sisa-sisa endapan lava 

piroklastik. Kaldera Gunung Raung berbentuk ellips, berukuran 1750x2250 m, 

dalamnya 400-550 m di bawah lereng kaldera yang sangat terjal. Sektor barat Gunung 

Raung muncul sekelompok bukit (hillocks) sebagai sisa dari suatu longsoran besar.  



 

8 
 

 
 

Gambar 2.2  Morfologi Gunungapi Raung[24]. 

 

2.3.2.  Statigrafi 

 

Menurut Sutawidjaja (1996), urutan stratigrafi daerah Gunung Raung ditunjukkan pada 

Gambar 2.3 dari tua ke muda adalah sebagai berikut: 

1.   Satuan Tuf Jember 
 

Breksi dan tuf kasar merupakan batuan proklastik Gunung Raung paling bawah 

posisi stratigrafinya. Terkadang tuf yang berbutir kasar selang-seling dengan 

tuf abu dan tuf batu apung merupakan sisipan tipis di dalamnya. 

2.   Satuan gumuk vulkanik Sukowono 
 

Gumuk vulkanik tersebar antara kaki Gunung Raung dan Gunung Iyang. Diduga 

bahwa gumuk disekitar Jember adalah sisa erosi dari endapan vulkanik Gunung 

Raung. 

3.   Satuan breksi Raung 
 

Hampir dua pertiga lembar Jember bagian barat dan utara ditutupi endapan 

vulkanik dari Gunung Raung dan Gunung Argopuro. Bagian utamanya adalah 

lava, breksi dan tuf. 
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4.   Satuan lava Raung 
 

Singkapan di kawasan Kalibaru, morfologinya dicerminkan oleh punggungan 

yang terdiri  dari  lava  andesit  skoria[4].  

  

 
 

Gambar 2.3  Peta geologi kawasan G.Raung[16]. 

 
 

2.4  Gempa Vulkanik 

 

 

Gempa vulkanik merupakan gempa yang disebabkan oleh kegiatan gunungapi, dimana 

magma yang berada pada kantong di bawah gunungapi tersebut mendapat tekanan dan 

melepaskan energinya secara tiba-tiba sehingga menimbulkan getaran tanah. Gempa 

vulkanik terjadi karena adanya proses dinamik dari magma dan cairan yang bersifat 

hidrotermal, sehingga dapat digunakan sebagai tanda awal peningkatan aktifitas 

gunungapi[2]. Mekanisme antara gempa vulkanik dan tektonik sebenarnya hampir 

sama, yaitu naiknya magma ke permukaan bumi yang terjadi pada batas lempeng 

tektonik yang bersifat konvergen (saling mendesak). Jika pada gempa vulkanik efek 
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goncangan lebih ditimbulkan karena desakan magma, sedangkan pada gempa tektonik 

efek goncangan langsung ditimbulkan oleh tabrakan kedua lempeng tektonik. 

2.4.1  Klasifikasi Gempa Vulkanik 
 

 
 

Menurut T. Minakami (1974) Gempa vulkanik dapat diklasifikasikan menjadi 4 tipe 

berdasarkan bentuk rekaman gempa, perkiraan sumber gempanya, dan perkiraan proses 

yang terjadi di dalam tubuh gunungapi yaitu sebagai berikut: 

1.   Gempa Vulkanik Dalam (tipe A/VA) 
 

Gempa vulkanik dalam (tipe A) yaitu gempa yang disebabkan oleh adanya 

magma yang naik ke permukaan disertai rekahan-rekahan, dan mempunyai tipe 

yang mempunyai selisih waktu datang gelombang primer (p) dan gelombang 

sekunder (s) sangat jelas yaitu sekitar 5 detik. Berdasarkan sifat fisisnya, gempa 

ini mirip dengan gempa tektonik. Kedalaman sumber gempa sekitar 1-20 km. 

 
2.   Gempa Dangkal (tipe B/VB) 

 

Gempa dangkal (tipe B) yaitu gempa yang mempunyai waktu tipe datang 

gelombang primer (p) dan sekunder (s) sedikit tidak jelas, nilai magnitudonya 

relatif kecil, kedalaman sumber gempa di bawah 1km dari kawah gunungapi 

aktif. Selisih waktu tiba gelombang primer dan sekundernya kurang dari 1 detik. 

 
3.   Gempa Letusan 

 

Gempa letusan yaitu gempa yang disebabkan adanya aktivitas di dalam tubuh 

gunungapi yang bererupsi aktif, besar sinyal yang diperoleh berdasarkan tipe 

letusan yaitu tipe eksplosif dan intrusif. Berdasarkan hasil pengamatan seismik 

sampai saat ini dapat dikatakan bahwa gerakan pertama dari gempa letusan 

adalah push-up atau gerakan keatas, artinya gempa letusan disebabkan oleh 

mekanisme sebuah sumber tunggal yang positif. 

4.   Gempa tremor 
 

Gempa tremor yaitu gempa yang disebabkan adanya pergerakan magma yang 

berfase zat alir (fluida) di dalam tubuh gunungapi dan dapat mengindikasikan 
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terjadinya suatu letusan. Gempa tremor vulkanik secara umum dibedakan 

menjadi 2 jenis yaitu: 

a.   Tremor harmonik 
 

adalah getaran menerus secara sinusoidal, sumber kedalaman gempanya 

diperkirakan pada 5-15 km. 

b.   Tremor spasmodik 
 

adalah getaran menerus yang tidak beraturan, sumber kedalaman gempanya 

diperkirakan pada 45-60 km. 

 
2.5  Gempa Tremor Vulkanik 

 
 

Tremor vulkanik merupakan salah satu gelombang seismik yang biasa terekam di 

sekitar gunungapi dan dapat menjadi indikasi akan terjadinya suatu letusan. 

Pengetahuan secara kuantitatif mengenai parameter fisis tremor vulkanik dapat 

melengkapi dalam memprediksi terjadinya suatu letusan. Tremor vulkanik merupakan 

suatu gelombang seismik yang biasa diamati di dekat gunungapi aktif dan salah satu 

aktivitas seismik suatu gunungapi yang berbeda dari aktifitas seismik lainnya. Beberapa 

parameter fisis seperti puncak frekuensi yang tajam atau puncak frekuensi yang 

harmonik merupakan karakteristik dari tremor vulkanik. Secara umum sumber utama 

tremor vulkanik yaitu pergerakan magma yang berfase zat alir (fluida) di dalam 

gunungapi. Meskipun sumber utama tremor vulkanik sudah diketahui namun proses 

yang terjadi di dalam tubuh setiap gunungapi berbeda-beda, sehingga masing-masing 

gunungapi memiliki karakteristik tersendiri. Beberapa penelitian dengan pendekatan 

empiris dan pendekatan analisis fisis dan matematis telah dilakukan untuk menjelaskan 

mekanisme sumber tremor vulkanik suatu gunungapi. 

 

Tremor vulkanik umumnya menggambarkan adanya proses nonlinier di dalam saluran 

magma berbentuk silinder, dan diduga dihasilkan oleh aliran magma yang mempunyai 

dua fase fluida yaitu fase gas dan fase cair[7]. Pemilihan data tremor didasarkan pada 

pengamatan visual yang dilaporkan oleh petugas PVMBG yang mengamati Gunung 

Raung. Aktivitas seperti mengeluarkan kepulan asap dengan intesitas rendah sampai 
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sedang, terdengar gemuruh, dan terlihat cahaya api terjadi pada tanggal-tanggal tertentu 

selama periode krisis 2014. Salah satu tanda meningkatnya aktivitas kegempaan yaitu 

adanya sinyal tremor yang bersifat lokal di gunungapi tersebut. Berdasarkan data Pusat 

Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi  (PVMBG),  keberadaan  sinyal  tremor  

pada  periode  krisis  November s.d Desember 2014 tergolong dominan dibandingkan 

dengan tipe gempa lain. Tremor vulkanik Gunungapi Raung pada periode krisis terdiri 

dari tremor spasmodik, tremor quasiharmonik dan tremor menerus. Tremor spasmodik 

dicirikan dengan bentuk sinyal yang tidak teratur dan puncak spektral yang tidak 

jelas, kandungan frekuensinya berkisar 1-5 Hz. Tremor quasiharmonik memiliki 

harmonik memiliki ciri-ciri bentuk sinyal puncak spektral gabungan  antara tremor  

harmonik  dan  tremor  spasmodik,  frekuensi tremor quasiharmonik berkisar 1-2 Hz 

dan tremor menerus memiliki bentuk sinyal yang tidak teratur dan tidak dapat 

dibedakan lagi, frekuensi tremor menerus berkisar 1-3 Hz. Pada Gambar 2.4 terdapat 

beberapa lokasi sebaran stasiun seismik dengan seismometer jenis shortperiod yaitu 

KBUR (4 km), MLLR (6 km), RAUN (6 km),) dan POSR (14 km). 

 

Gambar 2.4 Peta sebaran stasiun yang terpasang pada Gunung Raung[17]. 
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2.6  Metode Analisis Spektral Nonlinier 

 

Metode Analisis Spektral akan diterapkan dalam penelitian ini khususnya terhadap 

rekaman tremor vulkanik untuk menentukan nilai-nilai frekuensi dari sinyal rekaman 

seismik yang telah diseleksi sebelumnya. Data hasil rekaman gempabumi pada 

umumnya masih berbentuk domain waktu, hal ini mempersulit pembacaan informasi 

tersebut, sehingga data yang berdomain waktu tersebut harus terlebih dulu diproses 

menjadi domain frekuensi[5]. Pada penelitian ini variabel frekuensi lebih dominan 

digunakan dalam menganalisis data rekaman tremor vulkanik. Adapun keuntungan 

analisis dalam domain frekuensi yaitu perhitungan matematis dalam domain frekuensi 

lebih mudah diterapkan dibandingkan dengan dalam domain waktu. Frekuensi  inilah  

yang menjadi  pusat  informasi  dalam  analisis  karakteristik  sinyal seismik pada suatu 

gunungapi[9]. Rekaman sinyal tremor akan dianalisis dengan analisis spektral 

nonlinier untuk mendapatkan nilai frekuensi dan bentuk spektrumnya.  

 

Dalam beberapa studi, dari kandungan frekuensi sinyal tremor gunungapi dapat 

diperoleh informasi sifat fluida (magma, uap, atau gas). Data tremor vulkanik 

Gunungapi Raung pada periode krisis November 2014 dispektralkan untuk melihat 

kandungan frekuensinya. Sebelum dilakukan analisis spektral, terlebih dahulu 

dilakukan pemotongan data yang bertujuan untuk memperoleh spektrum sinyal yang 

diinginkan. Setelah dilakukan pemotongan, untuk menghasilkan frekuensi dominan, 

dilanjutkan dengan analisis menggunakan Short Time Fourier Transform (STFT) 

seperti pada Gambar 2.5 untuk melihat sinyal dalam domain waktu dan frekuensi 

sekaligus. 
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Gambar 2.5 STFT dengan resolusi frekuensi terhadap waktu yang berbeda[13]. 

 

Short Time Fourier Transform (STFT) merupakan pengembangan dari Fast Fourier 

Transform (FFT) yang membedakannya yaitu STFT memberikan informasi frekuensi 

pada rentang waktu tertentu, Sedangkan FFT biasanya memberikan informasi 

frekuensi yang dirata-ratakan selama interval waktu sinyal. Adapun tujuan dari Short-

Time Fourier Transform (STFT) adalah untuk memecah sinyal menjadi frame yang 

mungkin tumpang tindih hingga diperoleh informasi frekuensi  rendahnya. 

 

2.6.1 Maximum Lyapunov Eksponen (MLE) 
 
 

Maximum Lyapunov Eksponen  (MLE)  adalah  metode untuk  menganalisis  perilaku 

dinamika dari sebuah sistem apakah perilakunya chaos, limit cycle/ periodik[11]. 

Lyapunov eksponen juga dapat mendeteksi kekacauan sistem dinamis dan mengukur 

nilai dari divergensi atau konvergensi dari dua titik awal yang sangat dekat dengan 

sistem dinamika[10]. Sistem deterministik nonlinier dalam kurun waktu tertentu 

apabila lintasan tidak  menyimpang, hasilnya akan menjadi sistem yang didominasi 

periodik. Kekacauan (chaos) deterministik umumnya dapat terjadi ketika pemisahnya 

adalah secara eksponensial. Eksponen rata-rata mencirikan data yang mendasari sistem 

dan menghitung kekuatan kekacauan (chaos). Pengukuran selisih jarak dari suatu titik 

awal Sn yang sangat dekat ditunjukkan ∆0  = Sn - Sn′ yang akan diperoleh eksponen 

dalam   waktu   jika   seri   waktu   ditampilkan   kekacauan   deterministik.   Langkah 
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selanjutnya dapat dilihat dari seri waktu ∆𝑙 = Sn+l - Sn′+l. Jika nilai dari |Δ𝑙|= Δ0𝑒
λl

 

dan λ>0, dimana λ adalah nilai Maksimum Lyapunov Eksponen (MLE)[12]. Nilai MLE 

harus bernilai positif pada proses deterministik dimensi rendah, nol untuk proses linier, 

dan tak hingga untuk proses skokastik[12]. Pada penelitian ini fokus utamanya adalah 

Maximum Lyapunov Eksponen untuk menghitung dan menganalisis pola aktivitas 

vulkanik dari Gunungapi Raung termasuk kedalam aktivitas yang chaos atau limit cycle 

(periodik). 

 

2.6.2  Delay Time Embedding 

 

Delay time embedding merupakan terorema waktu yang digunakan untuk 

menggambarkan diagram attraktor, dimana vektor pada ruang baru dan ruang 

embedding dibentuk dari kumpulan data berdasarkan delay time (𝜏). Teorema Delay 

Embedding dinyatakan pada persamaan sebagai berikut: 

X = s(t), s(t) + 𝜏, s(t) + 2 𝜏,......, (  s(t) + m -1 𝜏  )                                    (1) 
                              

Dimana 𝜏 adalah delay time dan m adalah dimensi embedding [14]. Adapun tujuan 

dilakukannya metode ini yaitu sebenarnya untuk merekonstruksi ulang data menjadi 

ruang fase. Pertama kali disarankan oleh Takens (1981) dan kemudian secara matematis 

dibuktikan oleh Sauer et al. (1991) diterapkan untuk rekonstruksi fase dari seri waktu 

tremor. Teorema ini menyatakan bahwa serangkaian pengukuran skalar s(t) dapat 

digunakan untuk menjelaskan evolusi keadaan sistem dalam dimensi-m Ruang 

Euclidean. Untuk mendapatkan nilai delay time, dapat digunakan dua fungsi yaitu 

fungsi correlation dan fungsi Average Mutual Information (AMI). Kedua fungsi 

tersebut merupakan paket dari program TSEAN[19]. 

 

2.6.3. Dimensi Embedding 

 

Dimensi embedding merupakan dimensi penyisipan atau penyematan yang diperoleh 

dari metode False Nearest Neighbors (FNN). Dimensi embedding didapatkan ketika 
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nilai FNN yang diperoleh akan terbaca direntang dimensi berapa yang nilainya 

mendekati 0 atau relatif kecil[7].  

 
2.6.4.  False Nearest Neighbors (FNN). 

 
 

Metode False Nearest Neighbors (FNN) adalah  metode untuk menentukan dimensi 

penyisipan pada dimensi embedding, FNN terjadi pada suatu kondisi dimana jarak 

antara titik-titik (data) pada saat dimensi tertentu jauh melampaui tresshold saat titik-

titik tersebut berada pada dimensi lainnya[7]. 

 

   

Gambar  2.6  Fraksi FNN sebagai fungsi dari dimensi embbeding[12]. 

 

Kriteria bahwa dimensi penyematan cukup tinggi ketika fraksi poinnya adalah nol, atau 

setidaknya cukup kecil. Berdasarkan Gambar 2.6 menunjukkan kurva distribusi 

persentase dari nilai fraksi false nearest neighbour (FNN) terhadap fungsi embedding 

dimension dari suatu kejadian tremor. Fraksi poin bernilai 0 atau mendekati 0 yaitu 

pada dimensi (m) = 8. 
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2.6.5.  Diagram Attraktor 

 
 

Diagram attraktor merupakan suatu model diagram yang digunakan untuk analisis data 

domain waktu. Dalam diagram attraktor biasanya ditemukan struktur fraktal dimana 

nilai kuantitasi fraktal inilah yang disebut dimensi fraktal. Dimensi fraktal dapat 

ditentukan dengan metode dimensi korelasi[7].  

 

 
 

Gambar 2.7.  Diagram attraktor tremor vulkanik[7]. 

 
 

Perubahan dinamika titik-titik dalam diagram attraktor menggambarkan variasi 

parameter fisis  yang mengendalikan  sistem non linier tersebut. Perubahan secara 

temporal dinamika titik-titik dalam diagram attraktor dapat dilihat dari perubahan nilai 

Lyapunov eksponen dan dimensi fraktalnya. Dimensi fraktal tremor vulkanik Gunung 

Raung pada Gambar 2.7 berada dalam range yang tetap selama bulan Oktober-

November 2012 yaitu berkisar pada range 2,91–3,4. 

 

 


