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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Geologi Regional 

2.1.1 Tektonika Sumatera 

Tektonik Pulau Sumatera terbentuk akibat peristiwa subduksi pada batas 

konvergen. Sumatera berada di perbatasan antara dua lempeng tektonik. Menurut 

Newcomb dan McCann (1987), tektonik di Sumatera dikontrol oleh batas antara 

lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia bagian Tenggara. Lempeng Indo-

Australia bergerak ke arah utara dengan kecepatan 60-70 mm/tahun. 

 

Karena bentuk geometri Sumatera dan Jawa, penunjaman berarah normal terhadap 

Pulau Jawa dan berarah miring terhadap Pulau Sumatera. Kemiringan penunjaman 

di sepanjang Sumatera dapat dihubungkan dengan adanya suatu zona sesar geser 

mendatar menganan yang memanjang sepanjang pulau yang disebut sebagai Zona 

Sesar Sumatera. Sesar ini mengakomodasi komponen menganan dari konvergensi 

miring tersebut. Kemiringan penunjaman ini juga mengakibatkan tarikan 

(stretching) yang cukup besar di sepanjang Sumatera (McCaffrey, 1991). 

 

Pada daerah Sumatera secara keseluruhan, terdapat tiga sumber besar gempa bumi 

yang terus berproses yakni zona subduksi di pesisir Barat, Sesar Mentawai di 

perairan dan Sesar Semangko di daratan. Subduksi ini memanjang dari Laut 

Andaman di utara Sumatera hingga laut di selatan Jawa, dan berakhir di sekitar Laut 

Aru. Proses subduksi akan terus berproses, sehingga gempa bumi pun akan terus 

berlangsung. Hal inilah yang menjadi sumber gempa dan sumber tsunami. 

Sedangkan sumber gempa kedua, Sesar Semangko, dikutip dari web LIPI sering 

juga disebut dengan Patahan Sumatera, adalah lempeng bumi yang bergerak di 

sekitar pegunungan Bukit Barisan dari Aceh hingga Teluk Semangko, Lampung. 

Sedangkan Sesar Mentawai yang terdapat di perairan Sumatera terbentuk karena 

pertumbuhan sesar naik yang bergerak maju ke arah busur sehingga struktur yang 

paling muda terbentuk di bagian timur. 
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2.1.2 Morfologi Sumatera 

Menurut Tobler (1917) elemen-elemen tektonis dan morfologis Sumatera dapat 

dibedakan sebagai berikut (dari timur laut ke barat daya): 

 Dataran aluvial pantai timur 

 Tanjung tersier (peneplain) dengan Pegunungan Tigapuluh 

 Depresi Sub-Barisan 

 Barisan-Depan (Fore-Barisan) dengan massa lipatan yang memiliki low-angle 

(overthrust masses) 

 Schiefer Barisan dengan pelipatan intens dan batuan metamorf pra-tersier. 

 Barisan Tinggi (High Barisan) dengan vulkanik-vulkanik muda. 

 Dataran aluvial pantai barat. 

 

2.2 Geologi Daerah Penelitian 

Geologi Sumatera Barat dapat diamati dengan peta geologi regional Lembar 

Padang yang ditunjukkan pada Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1 Peta Geologi Lembar Padang (Kastowo dkk., 1996) 
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Daerah Lembar Padang tersusun atas aneka ragam batuan yaitu endapan 

permukaan, batuan sedimen, batuan gunungapi, batuan metamorf, dan batuan 

terobosan (intrusi). Berikut pemerian tiap satuan batuan penyusun Lembar Padang 

menurut Kastowo dkk., 1996: 

 Endapan Permukaan: Alluvial (Qal) dan Kipas Alluvial (Qf)  

 Batuan Sedimen: Batupasir Miosen (Tsc) dan Konglomerat Polimiktos Miosen 

(Tpc) 

 Batuan Gunung Api: Tufa Batuapung Hornblende hopersten (Qhpt), Andesit 

dari Gunung Marapi (Qama), Andesit dari gunung Singgalang dan gunung 

Tandikat (Qast), Andesit dari kaldera danau Maninjau (Qamj), aliran yang tak 

teruraikan (QTau), Tufa kristal yang telah mengeras (QTt), Andesit atau Porfiri 

Dasit (QTp), dan Andesit (basal Tersier) awal (Ta) 

 Batuan Metamorf: Batugamping Perm (Pl), Batuan metamorf Perm (Ps), 

Anggota kuarsit batuan Perm (Pq), Batuan metamorf Karbon (Cs), Batuan 

karbonat Karbon (Cl) 

 Batuan Tektonit: Ultrabasa (Kub) 

 Batuan Terobosan: Batuan granitik Miosen (Tmgr) 

Secara umum arah struktur geologi di Lembar Padang adalah Barat Laut-Tenggara. 

Pada batuan Pra-Tersier selain arah tersebut terdapat arah Timur Laut-Barat Daya 

dan Utara-Selatan. Perlipatan pada batuan Pra-Tersier mempunyai kemiringan lebih 

tajam, sedangkan pada batuan tersier pada umumnya tidak lebih dari 20˚. Sesar 

utama yang ada pada daerah ini adalah bagian dari sesar Sumatera yang berarah 

Barat Laut-Tenggara dan berupa sesar geser menganan (dextral) yang berkaitan 

dengan pembentukan gunung berapi. Selain itu terdapat pula yang berarah Timur 

Laut-Barat daya dan Utara-Selatan. 

 

Tektonik pertama yang dapat ditemui pada wilayah ini terjadi pada Permian Akhir 

berdasarkan data dari Lembar Solok yakni terdapat adanya penerobosan granit di 

Ombilin yang disusul oleh adanya pengangkatan. Sedimen yang terangkat adalah 

sedimen laut dangkal yang berumur karbon hingga permian tengah dan batuan 

gunungapi permian. Pada masa Mesozoikum terjadi lagi sedimentasi di laut dangkal 



 

8 
 

yang disusul oleh pengangkatan, penerobosan, metamorfisme dan pensesaran di-

zaman Kapur dengan disertai terangkatnya batuan ofiolit. Tektonik zaman Tersier 

diawali dengan kegiatan magmatisme, kemudian pengendapan di daratan sampai 

laut dangkal. Dan pada zaman Kuarter dikuasai oleh kegiatan gunung api (Kastowo 

dkk., 1996). 

 

2.3 Teori mengenai Metode 

2.3.1 Magnitude of Completeness (Mc) 

Mc didefinisikan sebagai magnitudo terendah atau batas bawah magnitudo dimana 

100% gempa yang terjadi pada suatu daerah dan periode tertentu telah terdeteksi 

atau terekam oleh stasiun gempa (Rydelek dan Sacks, 1989). Diketahui bahwa Mc 

berubah seiring waktu di sebagian besar katalog, biasanya menurun, karena jumlah 

seismograf bertambah dan metode analisis meningkat. 

 

Di bawah Mc, terdapat sebagian peristiwa gempa bumi masih terlewatkan oleh 

jaringan perekaman yang disebabkan oleh (1) magnitudo gempa terlalu kecil untuk 

dijangkau oleh stasiun perekaman; (2) operator jaringan memutuskan magnitudo 

gempa yang terlalu kecil tidak diperlukan; (3) dalam kasus gempa susulan 

(aftershock) karena gempa terlalu kecil untuk dideteksi dalam rangkaian gempa 

utama yang lebih besar (Woessner dan Wiemer, 2005). 

 

Nilai Mc dari setiap katalog berbeda karena instrumentasi yang digunakan pada 

setiap katalog perekaman gempa juga berbeda. Seismometer adalah instrumen yang 

berfungsi untuk mengukur dan merekam gerakan tanah, termasuk gelombang 

seismik yang ditimbulkan oleh gempa bumi, ledakan nuklir, dan sumber seismik 

lainnya. Rekaman gelombang seismik ini memungkinkan ahli seismologi untuk 

memetakan bagian dalam bumi, dan menemukan serta mengukur besarnya sumber 

yang berbeda. Terdapat beberapa jenis seismometer yang dibedakan dari jenis 

sensor yang digunakan, berikut adalah jenis-jenis seismometer yang digunakan oleh 

IRIS PASSCAL Instrument Center (IRIS PASSCAL, 2020): 
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1. Broadband Sensors 

Broadband Sensors adalah seismometer tiga komponen yang mampu mendeteksi 

gerakan tanah pada pita frekuensi yang lebar. Sensor ini paling sering digunakan 

dalam eksperimen pasif. Porsi flat-to-velocity dari bandwidth umumnya sekitar 0,01 

Hz (100 detik) hingga 25Hz. Namun, dengan sinyal yang memadai, transduser 

kecepatan 120 detik dalam instrumen PASSCAL dapat merekam sinyal dengan 

periode ribuan detik, seperti pasang surut bumi. 

 

2. Intermediate Sensors 

Intermediate Sensors adalah seismometer tiga komponen dengan waktu simpangan 

dalam rentang 30-40 detik (berbeda dari rentang 120-240 detik dari instrumen 

sensor broadband). Sensor ini, hampir serupa dengan sensor broadband, mampu 

merasakan gerakan tanah dalam periode yang lebih lama jika sinyal memadai. 

 

3. Short Period Sensors 

Short Period Sensor adalah seismometer tiga komponen yang mencakup pita 

frekuensi lebih tinggi (biasanya 1 Hz hingga lebih dari 100 Hz). Sensor ini 

digunakan baik dalam eksperimen pasif maupun eksperimen sumber aktif. Sensor 

ini sendiri dapat berupa seismometer arus balik yang memerlukan daya atau dapat 

berupa seismometer pasif konvensional yang tidak memerlukan daya eksternal. 

 

4. High Frequency Sensors 

High Frequency Sensors adalah seismometer yang mencakup pita frekuensi yang 

lebih tinggi dibanding Short Period Sensor  (misalnya 4,5 Hz hingga lebih dari 100 

Hz). Sensor ini paling sering digunakan dalam eksperimen sumber aktif dan sering 

disebut sebagai geophone. 

 

5. Accelerometers 

Accelerometers yang juga dikenal sebagai sensor strong motion, dirancang untuk 

mengukur amplitudo besar, gelombang seismik frekuensi tinggi sejenis gempa 

bumi lokal besar, dan beroperasi pada pita frekuensi 0 Hz hingga lebih dari 100 Hz. 

 

https://www.passcal.nmt.edu/content/instrumentation/sensors/broadband-sensors
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2.3.2 Katalog Gempa 

Katalog gempa merupakan suatu wadah penyimpanan informasi teknis suatu gempa 

seperti waktu, lokasi, magnitudo dan waktu kedatangan gelombang seismik. Seiring 

dengan kemajuan teknologi di bidang sains kebumian, katalog gempa yang 

merekam kejadian gempa di seluruh dunia mulai meningkat dan dalam penelitian 

ini digunakan 3 katalog gempa untuk mengamati kualitas katalog tersebut. Katalog 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

 

1. USGS 

USGS (United States Geological Survey) merupakan lembaga penelitian  Amerika 

Serikat yang memiliki empat disiplin ilmiah utama, yaitu biologi, geografi, geologi, 

dan air. Para ilmuwan USGS mempelajari lanskap Amerika Serikat, sumber daya 

alamnya, dan bencana alam yang mengancamnya. USGS didirikan pada tahun 

1879. Dalam penelitiannya tentang kebencanaan, USGS earthquake menyediakan 

web yang dapat digunakan dalam menemukan gempa bumi baru atau bersejarah, 

daftar gempa bumi, informasi tentang gempa bumi signifikan yang dipilih, sumber 

daya gempa menurut negara bagian, atau layanan web (USGS, 2021). 

 

USGS earthquake termasuk dalam program USGS earthquake hazard yang hadir 

untuk menyediakan dan menerapkan informasi dan pengetahuan ilmu gempa yang 

relevan untuk mengurangi kematian, luka-luka, dan kerusakan properti akibat 

gempa bumi melalui pemahaman tentang karakteristik dan efeknya dan dengan 

memberikan informasi dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengurangi 

kerugian ini. Katalog gempa dapat diakses secara terbuka pada web USGS 

earthquake ini. Dalam memperoleh informasi perekaman gempa, monitoring 

USGS meliputi jaringan global, nasional dan regional yang merekam gempa bumi 

dan pergerakan kerak bumi, peta, informasi stasiun dan bentuk gelombang seismik 

real time. Dalam monitoring, USGS memiliki beberapa sub-monitoring yaitu 

(USGS, 2021) : 

 NEIC (National Earthquake Information Center) 

 ANSS (Advanced National Seismic System) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Biologi
https://id.wikipedia.org/wiki/Geografi
https://id.wikipedia.org/wiki/Geologi
https://id.wikipedia.org/wiki/Air
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 GSN (Global Seismographic Network) 

 Volunteer Monitoring 

 Seismogram Displays 

 NSMP (National Strong Motion Project) 

 Crustal Deformation Monitoring 

 

2. IRIS 

IRIS (Incorporated Research Institutions for Seismology) adalah konsorsium 

penelitian lebih dari 120 universitas yang didedikasikan untuk operasi tentang 

fasilitas sains baik dalam akuisisi, manajemen dan distribusi data seismologi. IRIS 

didirikan pada tahun 1984 berlokasi di Washington, D.C. (IRIS, 2021). 

Pada katalog IRIS terdapat beberapa jenis data yang dikumpulkan dan diarsipkan 

oleh DMC (Data Management Center) yaitu: 

 Time Series Data atau data waveform  yang memuat perekaman sensor dari 

berbagai pengukuran (terutama seismologist). Data waveform merupakan jenis 

data utama yang tersedia di DMC IRIS. 

 Event Data yang memberikan informasi tentang gempa bumi dan kejadian 

seismik lainnya. 

 Metadata yang memuat informasi seperti lokasi stasiun perekaman dan 

informasi instrumentasi. 

 Historical Data yang berisi arsip data seismik historis termasuk data 

seismogram yang dipindai dan informasi lainnya dari sumber pra-digital 

(sebelum era digital).  

Untuk mengunduh data gempa IRIS kita dapat memfilter kejadian gempa yang akan 

diunduh berdasarkan waktu, besar magnitudo, kedalaman dan lokasi yang dapat 

ditentukan dengan draw selection box maupun titik lintang dan bujurnya. 

 

3. ISC 

Katalog ISC (International Seismological Centre) adalah sebuah lembaga 

penelitian yang didirikan pada tahun 1964 dengan bantuan UNESCO sebagai 
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penerus International Seismological Summary (ISS) untuk menindaklanjuti karya 

rintisan Prof. John Milne dan Sir Harold Jeffreys dalam mengumpulkan, 

mengarsipkan dan mengolah seismik stasiun dan buletin jaringan serta 

mempersiapkan dan mendistribusikan ringkasan definitif kegempaan dunia. 

 

Pada saat ini ISC memiliki tiga tugas utama yaitu: 

 Buletin ISC berisi ringkasan berkelanjutan tentang kegempaan di dunia 

(bersama dengan sekitar 130 jaringan seismik dan pusat data diseluruh dunia). 

 The International Seismographic Station Registry yang berisi pendataan stasiun 

seismografi internasional yang tergabung dengan NEIC/USGS. 

 The IASPEI Reference Event List yang mengatur daftar acara referensi IASPEI. 

Data buletin yang dihasilkan, diarsipkan dan didistribusikan oleh ISC selama 

hampir 50 tahun terakhir adalah informas pasti dan telah digunakan oleh ribuan 

seismolog di dunia untuk estimasi bahaya seismik, studi tektonik dan untuk 

pencitraan regional dan global dari struktur bumi (International Seismological 

Centre, 2021). 

 

2.3.3 A-value dan b-value 

Nilai a (a-value) dan nilai b (b-value) merupakan parameter yang ada pada 

Frequency Magnitude Distribution (FMD). FMD adalah hubungan dasar untuk 

setiap studi kegempaan yang menggambarkan hubungan antara frekuensi 

kemunculan dan besarnya gempa bumi (Ishimoto dan Iida, 1939 dalam Gutenberg 

dan Richter, 1944). Metode yang digunakan dalam menentukan nilai a-value dan 

b-value  pada suatu wilayah adalah relasi Gutenberg-Richter yang dituliskan pada 

persamaan (2.1) 

𝑙𝑜𝑔10 𝑁(𝑀) =  𝑎 − 𝑏𝑀 (2.1) 

 

Dengan M adalah besarnya magnitudo, N (M) adalah banyaknya gempa bumi yang 

terjadi dalam jangka waktu tertentu dengan magnitudo > M, a merupakan tingkat 

aktivitas kegempaan yang nilainya bergantung pada periode yang diamati dan luas 

http://www.isc.ac.uk/registries/
http://www.isc.ac.uk/gtevents/
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wilayah. Nilai b menggambarkan distribusi relatif kecil dan besar gempa bumi dan 

b-value biasanya mendekati 1 (Rohadi dkk., 2007).  

Untuk mengestimasi b-value, teknik  maximum likelihood yang tertulis pada 

persamaan (2.2) merupakan rumus yang paling banyak digunakan yaitu: 

𝑏 =
𝑙𝑜𝑔10(𝑒)

[⟨𝑀⟩ − (𝑀𝐶 −
𝛥𝑀𝑏𝑖𝑛

2⁄ )]
 

 

(2.2) 

 

Dimana M adalah rata-rata magnitudo sampel, Mc adalah batas bawah magnitudo  

dan 𝛥𝑀𝑏𝑖𝑛 adalah lebar binning dari katalog. 

 

Nilai b-value memiliki keterkaitan dengan kondisi tektonik pada wilayah yang 

diteliti. Penelitian menunjukkan bahwa b-value berubah pada material yang 

heterogen, gradien termal, dan berhubungan dengan stress pada suatu wilayah 

(Farrel dkk., 2009). Wilayah yang berada pada zona tektonik lempeng seperti 

subduksi dan banyak dihasilkan gempa dari aktivitas tektonik tersebut maka b-

value yang dihasilkan akan rendah yaitu berkisar 1 (Frolich dan Davis, 1993). 

Menurut Kanamori (1983), penurunan b-value berbanding lurus dengan 

peningkatan stress sebelum terjadinya gempa bumi. Sehingga pada wilayah 

tektonik yang memiliki tingkat stress tinggi, b-value akan menurun. Sedangkan 

pada wilayah vulkanik maka b-value yang dihasilkan lebih besar dari 1 dengan nilai 

tertinggi mencapai 3.5 ( McNutt, 2005). Menurut Illsley Kemp (2017), pada zona 

rifting, aktivitas magmatik yang terus berlangsung tidak akan mengakumulasikan 

tekanan di kerak bumi sehingga energi akan terus dilepaskan dan b-value pada 

wilayah vulkanik cenderung tinggi. 

 

2.4 Penelitian yang Sudah Pernah Dilakukan 

Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Simamora dan Namigo (2016) yang 

membahas mengenai pemetaan magnitude of completeness (Mc) untuk gempa 

Sumatera. Data gempa yang diambil merupakan data gempa Sumatera periode 

Januari 1970 sampai Maret 2015 yang diambil dari United States Geological Survey 



 

14 
 

(USGS). Penelitian ini melakukan estimasi nilai Mc dengan menggunakan dua 

metode yaitu metode MAXC dan metode EMR. 

 

Hasil dari penelitian tersebut didapatkan estimasi Mc dalam fungsi ruang (spasial) 

dan fungsi waktu (temporal), b-value dan a-value. Berdasarkan penelitian tersebut 

estimasi Mc adalah 4,6 SR yang berarti katalog USGS merekam dengan baik gempa 

dengan magnitudo terkecil 4,6 SR. Estimasi Mc secara temporal menunjukkan 

penurunan selama 4 dekade terakhir yang mengindikasikan bahwa kemampuan 

perekaman data gempa semakin meningkat. Dari penelitian Simamora dan Namigo 

(2016), penelitian kali ini bertujuan mengestimasi Mc dengan membandingkan tiga 

katalog berbeda (IRIS, ISC dan USGS) untuk mendapatkan katalog yang memiliki 

nilai Mc terbaik pada wilayah Sumatera Barat. 

  


