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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Secara geologis, Indonesia terletak pada 3 (tiga) lempeng yaitu Lempeng Eurasia, 

Lempeng Indo – Australia dan Lempeng Pasifik. Selain itu, keberadaan ring of fire 

atau cincin api yang melintasi Indonesia menjadikan Indonesia sebagai salah satu 

negara yang memiliki banyak gunung api aktif di dunia. Salah satu gunung api aktif 

tersebut adalah Gunung Sinabung dimana merupakan gunung api tipe strato dengan 

ketinggiannya mencapai 2.460 meter. Sebelumnya Gunung Sinabung merupakan 

gunung api tipe B dimana sejarah letusannya tidak tercatat sejak tahun 1600-an. 

Gunung api yang terletak di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara ini pertama 

kali erupsi pada tanggal 27 Agustus 2010 dengan tipe letusan freatik yang diikuti 

jatuhan abu vulkanik yang menyebar ke Timur – Tenggara Gunung Sinabung [1]. 

Sejak erupsi tersebut Gunung Sinabung dikategorikan sebagai gunung tipe A. Pada 

Laporan Kebencanaan Geologi, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber 

Daya Mineral menyatakan tingkat aktivitas gunung diturunkan menjadi Level III 

(Siaga) sejak tanggal 20 Mei 2019, dimana erupsi terakhirnya tercatat terjadi pada 

tanggal 5 September 2020 dan menghasilkan kolom erupsi berwarna kelabu 

setinggi 800 meter di atas puncak [2]. 

Pada Peraturan Bupati Karo No. 13 Tahun 2020 Tentang Rencana Rehabilitasi dan 

Rekonstruksi Pasca bencana Erupsi Gunungapi Sinabung Di Kabupaten Karo 

Tahun 2020 – 2023, kerusakan yang diakibatkan erupsi Gunungapi Sinabung 

berdampak pada sektor permukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi dan lintas 

sektor yang mengakibatkan terganggu nya aktivitas dan layanan umum di wilayah 

terdampak bencana. Mengingat erupsi Gunungapi Sinabung sampai saat ini masih 

terus berlangsung, maka penghitungan dampak erupsi secara pasti sulit dihitung. 

Hasil perhitungan sementara kerusakan dan kerugian akibat erupsi Gunungapi 

Sinabung sejak September 2013 hingga Mei 2015 diperkirakan Rp. 1,80 triliun, 

terdiri dari nilai kerusakan sebesar Rp. 578,99 miliar dan nilai kerugian sebesar Rp. 

1,23 triliun. 
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Dilihat dari besarnya kerugian serta potensi bahaya yang dapat ditimbulkannya, 

maka perlu dilakukan monitoring terkait perkembangan aktivitas magma pada 

Gunung Sinabung. Menurut Willian & McBinery (1979) aktivitas magma di dalam 

tubuh gunung api dapat mempengaruhi deformasi permukaan tanah. Deformasi 

tersebut dapat berupa kenaikan permukaan tanah (inflasi) atau pun penurunan 

permukaan tanah (deflasi). Deformasi inflasi terjadi karena adanya tekanan magma 

menuju permukaan yang menekan permukaan tanah di atasnya, sedangkan 

deformasi deflasi umumnya terjadi selama atau sesudah masa letusan dan 

diakibatkan karena adanya tekanan magma di dalam tubuh gunung api telah 

melemah. 

Monitoring gunung api dengan teknik penginderaan jauh dinilai lebih murah dan 

efisien. Hal ini dikarenakan teknik penginderaan jauh terintegrasi dengan Sistem 

Informasi Geografis dan memiliki kemampuan sensor untuk merekam kejadian 

sebelum dan sesudah terjadinya erupsi yang dapat digunakan untuk mengetahui 

historis perubahan pra erupsi hingga pasca erupsi dalam bentuk citra. Metode 

penginderaan jauh yang digunakan dalam penelitian ini adalah PS-InSAR 

(Permanent Scatterer Interferometry Synthetic Aperture Radar) dengan 

memanfaatkan data citra satelit sistem aktif yaitu Sentinel-1. Pemilihan metode PS-

InSAR menjadi solusi yang tepat dikarenakan memiliki akurasi yang baik dan dapat 

meminimalkan efek dekorelasi. Metode ini pernah dilakukan sebelumnya di lokasi 

yang sama, yaitu oleh Anugerah [1] dan Salsabil [13]. Dimana metode PS-InSAR 

digunakan untuk mengetahui besar nilai deformasi yang terjadi pada gunung 

Sinabung akibat dari letusan yang terjadi. Pada penelitian ini difokuskan pada point 

reference yang nantinya diterapkan pada hasil deformasi, untuk melihat 

pengaruhnya terhadap besar nilai deformasi yang diperoleh. 

1.2 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan besar nilai kecepatan deformasi pada Gunung Sinabung 

periode Juli 2017 hingga Januari 2018. 

2. Memetakan deformasi pada Gunung Sinabung menggunakan point 

reference. 
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1.3 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan besarnya deformasi di daerah 

rawan bencana Gunung Sinabung dengan cukup akurat. 

1.4 Rumusan Masalah  

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu perubahan bentuk atau 

deformasi yang terjadi pada Gunung Sinabung akibat dari erupsi yang terjadi pada 

bulan Agustus 2017 dan Desember 2017. 

1.5 Batasan Masalah  

Penelitian yang dilakukan berfokus pada erupsi Gunung Sinabung tahun 2017, data 

yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data dari citra satelit Sentinel 1-A 

dengan periode Juli 2017 hingga Januari 2018 dengan tipe bentuk data SLC (Single 

Look Complex) menggunakan tipe Beam Mode IW dan menggunakan polarisasi 

VV+VH dari ASF (Alaska Satellite Facility) dan pengolahan datanya berupa citra 

satelit melalui pengamatan Permanent Scatterer Interferometry Synthetic Aperture 

Radar (PSInSAR) yang diolah menggunakan software ESA SNAP Sentinel dan 

Matlab. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian Tugas Akhir ini 

adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan teori yang berupa pengertian dan definisi yang diambil dari 

kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan laporan skripsi serta beberapa 

literature review yang berhubungan dengan penelitian. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang proses atau cara ilmiah untuk mendapat data yang akan 

digunakan untuk keperluan penelitian, dimana metodologi penelitian juga 

merupakan analisis teoritis mengenai suatu studi penelitian. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab berikut membahas hasil pengamatan atau studi penelitian yang mana sebagai 

laporan observasi yang bersifat objektif atau subjektif sebagai pertimbangan acuan 

untuk di dalam studi penelitian. 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang pernyataan singkat, jelas dan sistematis dari keseluruhan 

analisis dan pembahasan dari hasil penelitian, serta membahas tentang usulan atau 

pendapat dari peneliti yang berkaitan dengan pemecahan masalah yang menjadi 

objek penelitian. 

  


