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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

  

Negara Indonesia merupakan negara dengan jumlah gunungapi yang aktif 

terbanyak di dunia seperti pada Gambar 1.1. Berdasarkan catatan yang berada pada 

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), pada gunungapi aktif 

di Indonesia terbagi dari tiga kelompok berdasarkan sejarah letusannya, yaitu tipe 

A (77 buah) merupakan gunungapi yang pernah meletus sejak tahun 1600, tipe B 

(29 buah) merupakan gunungapi yang diketahui pernah meletus sebelum tahun 

1600 dan tipe C (21 buah) adalah lapangan solfatara dan fumarola [1][2][3]. 

Gunungapi terbentuk dari empat busur, yaitu busur tengah benua, terbentuk akibat 

pemekaran kerak benua; busur tepi benua, terbentuk akibat penunjaman kerak 

samudera ke kerak benua; busur tengah samudera, terjadi akibat pemekaran kerak 

samudera; dan busur dasar samudera yang terjadi akibat terobosan magma basa 

pada penipisan kerak samudera. Indonesia memiliki 127 gunungapi aktif yang 

tersebar di jalur magmatik sepanjang 7 ribu kilometer terdapat 4 juta jiwa yang 

tinggal di kawasan rawan bencana.  

 

 

Gambar 1.1 Persebaran Gunungapi di Indonesia [23] diakses pada maret 2020. 
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Banyaknya gunungapi di Indonesia menyebabkan besarnya potensi geotermal dan 

kondisi geologi yang beraneka ragam, namun dari aktivitas vulkanik tersebut 

berpotensi menimbulkan bencana. Erupsi gunungapi dapat menimbulkan kerusakan 

infrastruktur, gangguan pada kesehatan bahkan dapat memakan korban jiwa.  

 

Gunung Gede merupakan salah satu gunungapi dengan tipe A Strato. Gunung 

tersebut terletak pada daerah geografis dari 6°42'52,08" LS dan 106°59'50,52" BT. 

Gunung ini berada pada desa Ciloto, Kecamatan Cipanas Kecamatan Cianjur, 

Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Peningkatan aktivitas gunungapi harus dapat 

diantisipasi dengan serius. Salah satu bentuk antisipasi terjadinya bencana 

gunungapi yatiu dengan melakukan monitoring pada Gunung Gede. 

 

Seluruh aktivitas yang dilakukan Gunung Gede dipantau langsung Pos Pengamatan 

Gunungapi (PGA) Gunung Gede yang masih berada di desa Ciloto. Pemantauan 

dilakukan melalui pos yang terdiri atas beberapa stasiun seismik yang tersebar 

mengelilingi gunung dan stasiun memiliki fungsi menerima gelombang seismik  

yang akan terbaca dalam seismometer. Klasifikasi gempa yang terjadi pada Gunung 

Gede terbagi atas 3 jenis yaitu Gempa Vulkanik Dalam (VTA), Tektonik Jauh dan 

Tektonik Lokal. 

 

Sinyal gempa yang telah didapatkan pada Gunung Gede diolah menjadi titik-titik 

gempa yang biasa disebut dengan hiposenter. Data hiposenter yang dihasilkan 

berasal dari metode Geiger dan untuk software yang digunakan adalah Geiger’s 

Adaptive with Damping (GAD). Hiposenter yang kita temukan dapat mengetahui 

aktivitas gunungapi tersebut sebagai upaya mitigasi bencana. Data yang dibutuhkan 

dalam menjalankan program GAD adalah waktu tiba gelombang, posisi stasiun 

seismik dan struktur kecepatan [4]. Sehingga upaya mitigasi bencana akan dapat 

terlaksana dengan adanya penelitian ini. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 

Adapun berdasarkan Latar belakang yang sudah disajikan diatas dapat dirumuskan 

beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana aktivitas vulkanik dan jumlah kejadian yang terjadi pada 

Gunung Gede? 

2. Berapa rentang kedalaman hiposenter gempa VTA pada tahun 2019? 

3. Bagaimana sebaran hiposenter yang terjadi pada Gunung Gede? 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui aktivitas dan jumlah kejadian yang terjadi pada Gunung Gede 

berdasarkan data seismik pada Tahun 2019 menggunakan metode Geiger. 

2. Mengetahui rentang kedalaman hiposenter gempa VTA yang terjadi pada 

Gunung Gede pada Tahun 2019. 

3. Mengetahui peta sebaran hiposenter pada Gunung Gede. 

 

 

1.4 Ruang Lingkup 

 

Adapun ruang lingkup pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Data dasar penelitian adalah data gempa Gunung Gede pada Tahun 2019 

pada Bulan Januari - November. 

2. Data yang digunakan hanya data gempa VTA yang minimal terekam dari 

3 stasiun. 

3. Picking gelombang-P dan gelombang-S menggunakan aplikasi Seisan 8.0. 

4. Plotting hiposenter dari beberapa kejadian menggunakan aplikasi Geiger 

Adaptive Damping (GAD). 


