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BAB 1 PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Dinamika tektonik Selat Sunda didominasi oleh pergerakan Lempeng 

Indo-Australia yang relatif bergerak ke utara bertumbukan dengan Lempeng 

Eurasia yang relatif diam. Tunjaman Busur Sunda terbagi atas dua bagian 

utama, yaitu Busur Sunda tunjaman asimetri miring di lepas pantai sebelah 

barat Pulau Sumatera dan Busur Sunda tunjaman asimetri tegak di bagian 

selatan Pulau Jawa dan Kepulauan Nusa Tenggara. Tunjaman Busur Sunda 

tersebut merupakan zona sumber gempa bumi  yang sangat potensial. Selain 

sumber gempa bumi tunjaman Busur Sunda pada lepas pantai di sebelah Barat 

Pulau Sumatera ini, dapat dijumpai pula sumber gempa bumi Patahan Aktif 

Mendatar Mentawai. Gempa bumi dengan magnitudo besar dan berkedalaman 

yang dangkal tercatat sering terjadi di kedua zona sumber gempa bumi 

tersebut [1].  

Selain pergerakan lempeng, tektonika Selat Sunda juga dipengaruhi oleh 

sesar-sesar besar dan aktif, yaitu Sesar Semangko dan Sesar Kota Agung 

membentuk graben, Sesar Panjang yang merupakan sesar normal mendatar 

menganan, Sesar Krakatau yang bersifat bukaan telah mengontrol pemunculan 

deratan gunung api. Sesar-sesar tersebut berpotensi sebagai sumber gempa 

bumi bawah laut [1]. Tunjaman lempeng dan sesar mengakibatkan pergerakan 

unsur-unsur batuan. Kondisi ini menjadikan wilayah Selat Sunda sebagai 

wilayah di Indonesia yang memiliki tektonik aktif dengan tingkat seismisitas 

yang tinggi [2].  

Banyaknya sesar di wilayah Selat Sunda menjadikan pentingnya parameter 

gempa bumi di wilayah tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk 

mengetahui parameter gempa bumi dengan akurat adalah dengan 

menggunakan relokasi hiposenter gempa bumi. Relokasi hiposenter gempa 

bumi merupakan suatu metode menghitung ulang posisi hiposenter gempa 

bumi menjadi lebih baik dan akurat. Salah satu metode yang digunakan untuk 
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melakukan relokasi hiposenter gempa bumi yaitu metode Coupled Velocity – 

Hipocenter. Metode ini secara simultan akan menginversi waktu tempuh 

sekelompok hiposenter untuk mendapatkan lokasi hiposenter yang lebih 

akurat [3]. 

Kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap kemungkinan terjadinya gempa 

besar yang dapat mengganggu kesetimbangan lingkungan geologi dan 

keberlangsungan hidup merupakan hal pokok dan mendasar yang harus 

diperhatikan dan dilakukan. Salah satu langkah yang harus diperhatikan dan 

dilakukan yaitu dengan melakukan kajian seismogenetik di daerah Selat 

Sunda diantaranya yaitu penentuan nilai b-value dari daerah tersebut. 

Penelitian nilai b-value dapat digunakan untuk melihat aktivitas stress lokal, 

dimulai dari studi b-value untuk mengetahui seismotektonik struktur bawah 

permukaan berdasarkan data gempa daerah tersebut dengan menggunakan 

metode Maksimum Likelihood [4].  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan 

masalah dalam tugas akhir ini adalah : 

1. Bagaimana sebaran hiposenter gempa yang berada di wilayah Selat 

Sunda? 

2. Bagaimana keadaan seismisitas dari hasi distribusi nilai b-value di daerah 

Selat Sunda? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Adapun batasan-batasan yang diberikan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Data yang digunakan merupakan data katalog yang didapat dari Badan 

Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). 

2. Wilayah penelitian berada di daerah Selat Sunda dengan lokasi koordinat 

103.66
o
 s.d 105.94

o
 BT dan  -6.90

o
 s.d -5.69

o
 LU. 

3. Data gempa bumi direkam oleh 22 stasiun. 
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4. Event gempa yang digunakan pada data katalog paling sedikit terekam 

pada 5 stasiun. 

5. Pengolahan data menggunakan perangkat lunak VELEST dan ZMAP. 

 

1.4. Tujuan  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Melihat dan merelokasi persebaran hiposenter gempa yang terjadi di 

wilayah Selat Sunda. 

2. Melakukan relokasi hiposenter gempa di wilayah Selat Sunda. 

3. Melakukan analisis seismisitas dari hasil ditribusi b-value di wilayah Selat 

Sunda. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan Tugas Akhir ini secara singkat dijelaskan sebagai 

berikut: 

BAB I Pendahuluan, pada bagian ini dibahas secara ringkas mengenai latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, serta 

sistematika penulisan. 

BAB II Teori Dasar, pada bagian ini dijelaskan mengenai dasar-dasar teori 

yang menjadi landasan penelitian ini. 

BAB III Tinjauan Geologi, pada bagian ini dijelaskan keadan geologi daerah 

penelitian yaitu Selat Sunda serta struktur geologi yang mempengaruhinya. 

BAB IV Metodologi Penelitian, pada bagian ini dijelaskan mengenai data 

yang digunakan pada pengolahan serta metodologi penelitian berupa diagram 

alir. 

BAB V  Hasil dan Pembahasan, pada bagian ini ditampilkan hasil pengolahan 

data secara keseluruhan dan juga interpretasi hasil. 

BAB VI Kesimpulan dan Saran, pada bagian ini dijelaskan mengenai 

kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan juga saran yang 

diberikan penulis untuk penelitian ini. 


