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BAB II LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Tektonik Pulau Sumatera 

Pulau Sumatera merupakan daerah dengan keunikan struktur tatanan tektonik, 

dan dengan adanya hal tersebut para pakar kebumian serta geologi memberi perhatian 

lebih untuk mempelajari pulau tersebut lebih lanjut. Keistimewaan pulau Sumatera untuk 

dipelajari dikarenakan memiliki dua kondisi geologi yang berpengaruh terhadap kondisi 

tektonik dan aktivitas seismik. Pertama, zona subduksi yang menjadi batasan antara 

lempeng Indo-Australia yang menunjam ke arah lempeng Eurasia. Zona tersebut 

memiliki potensi menyebabkan gempa bumi bermagnitudo besar dan dapat memicu 

tsunami. Kedua, zona sesar Sumatera atau biasa disebut dengan Sumateran Fault Zone 

(SFZ) atau umumnya dikenal sebagai sesar Semangko. Zona tersebut membentang 

panjang di Bukit Barisan, lebih tepatnya dari Laut Andaman hingga Teluk Semangko. 

Zona ini memicu timbulnya sebagian manuver strike-slip yang tergabung dalam 

konvergen oblique pada lempeng Eurasia dengan lempeng Indo-Australia. Kedua zona 

tersebutlah yang menjadi penyebab tingginya tingkat rawan bencana gempa bumi di 

pulau Sumatera. 

 
Gambar 2. 1 Peta tatanan tektonik regional Sumatera. Garis berwarna hitam  merupakan zona subduksi, 

garis ungu merupakan sesar Mentawai dan garis merah merupakan sesar Sumatera. 

(http://repository.unib.ac.id (Farid dkk. 2018) diakses pada tanggal 26 Februari 2021) 

 

 

http://repository.unib.ac.id/


 

6 
 

2.2 Geologi Regional Sumatera 

Pulau Sumatera adalah pulau dengan ukuran luas di posisi keenam dari 

seluruh pulau di dunia yang dihitung mengacu pada luas daratan dari arah Barat Laut 

menuju Tenggara. Pada bagian Barat Sumatera yaitu dari ujung Utara sampai ujung 

Selatan terdapat pegunungan Bukit Barisan yang memiliki beberapa puncak gunung 

berapi aktif dengan ketinggian lebih dari 3.000 m di atas permukaan laut. Letak jalur 

perbukitan yang cenderung ada di Barat pulau Sumatera menjadikan daratan tersebut 

lebih sempit disertai terjalnya pantai yang mengarah ke Samudera Hindia. Sedangkan 

daratan di bagian Timur cenderung lebih landai dan luas disertai dangkalnya pantai yag 

menuju ke Laut Cina Selatan, Selat Bangka dan Selat Malaka (Fitriana dkk. 2015).  

Menurut para ahli, di pulau Sumatera terdapat beberapa pembagian tatanan 

geologi yaitu adanya 3 cekungan geologi yang diantaranya adalah cekungan geologi 

Sumatera bagian Selatan, cekungan geologi Sumatera bagian tengah dan cekungan 

geologi Sumatera bagian Utara. Seluruh cekungan tersebut mengakibatkan pulau 

Sumatera terbentuk sampai saat ini dan akan berpengaruh terhadap proses geologi di 

pulau ini, serta dengan diketahuinya tatanan geologi akan bermanfaat dalam penentuan 

lokasi jenis batuan dan mineral di penjuru pulau Sumatera. Dalam Gambar 2.2 terdapat 

penggambaran beberapa jenis bebatuan yang merujuk pada usia batuan dan sejarahnya 

saat terbentuk menggunakan skala waktu geologi (Hanapi, 2015). Di dalam peta ini 

terdapat bebatuan vulkanik, bebatuan sedimen, bebatuan intrusif dan bebatuan metamorf 

dengan penjelasan sebagai berikut : 

1. Batuan Sedimen 

a. Holocene (10 ribu tahun terakhir) - Pleistocene (11 ribu tahun yang lalu), jenis 

batuan tersebut terdapat di hampir semua lokasi di pulau Sumatera, namun 

paling sering dijumpai di bagian Timur Sumatera dengan pada gambar diwarnai 

kuning.  

b. Pliocene (13 - 2 ma) - Eocen ( 58 - 40 ma), jenis batuan tersebut terdapat di 

seluruh provinsi di Sumatera serta di pulau - pulau kecil bagian Barat dengan 

pada gambar diwarnai hijau tua.  

c. Lower Cretaceous (145 - 466 ma) - Upper Jurassic (199,6 ma), jenis batuan 

tersebut terdapat di bagian - bagian kecil dalam pulau Sumatera dengan pada 

gambar diwarnai biru muda. 
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d. Triassic yang  berkisar 250 - 200 juta tahun yang lalu, jenis batuan tersebut 

terdapat di kepulauan kecil di bagian Timur Sumatera atau sering disebut pulau 

Timah dengan pada gambar diwarnai abu - abu. 

 

2. Batuan Vulkanik 

a. Holocene (10 ribu tahun terakhir) - Pleistocene (11 ribu tahun yang lalu), jenis 

batuan tersebut terdapat di sebagian kecil pulau Sumatera dengan pada gambar 

diwarnai jingga.  

b. Pliocene (13 - 2 ma) - Eocen ( 58 - 40 ma), jenis batuan tersebut membentang di 

seluruh bagian Bukit Barisan pulau Sumatera dengan pada gambar diwarnai 

merah muda. 

 

3. Batuan Metamorf 

Dalam batuan metamorf di bagian tengah Sumatera terdapat dua jenis satuan 

batuan yaitu batuan gneiss dan batuan sekis. Satuan dari batuan tersebut sudah ada 

terlebih dahulu sebelum batuan intrusif, jenis batuan tersebut terdapat di sebagian kecil 

pulau Sumatera dengan pada gambar diwarnai ungu. Pada bagian Barat Sumatera 

terdapat batuan sedimen dengan usia Permian awal dengan daerahnya mencakup 

Mengkarang, Silungkang serta Palepat dengan pada gambar diwarnai hijau tua. Serta 

batuan sedimen dengan usia Permian bawah hingga Carboniferous awal terdapat di 

wilayah Kuantam dan Kluet.  

Selanjutnya di wilayah Timur Sumatera terdapat endapan aluvial dengan usia 

Permian awal hingga Devonian akhir, dengan mengacu pada interpretasi regional pulau 

Sumatera endapan ini berada di wilayah Mentulu dan Bohorok dengan pada gambar 

diwarnai coklat. Menurut peta tersebut, pulau Timah digambarkan dengan batuan berusia 

zaman Triassic hingga Creataceous, yaitu mencakup wilayah Tempilang dan Bintan, 

Riau dan Lingga dengan pada gambar diwarnai perak (silver).  

 

4. Batuan Intrusif 

Dalam peta geologi regional Sumatera batuan intrusif terdapat di bagian - 

bagian kecil pulau Sumatera, namun melewati hampir semua litologi yang terdapat di 

pulau Sumatera, baik berupa bebatuan gunung api/vulkanik hingga bebatuan sedimen. 

Batuan intrusif tersebut berusia sejak era : 

a. Pliocene (13-2 ma) - Eocene (58-40 ma) 

b. Late Cretaceous (100,5 - 66 ma) 
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c. Mid Jurassic (176 - 161 ma) 

d. Late Triassic (237 - 201 ma) - Early Jurassic (199,6 - 175,6 ma) 

e. Permian (280 - 320 ma) 

 

 
Gambar 2. 2 Peta geologi regional pulau Sumatera. Crow dan Barber, 2015. Simplified Geological map Of 

Sumatra http://mem.lyellcollection.org  (diakses pada tanggal 26 Februari 2021) 

2.3 Geologi Daerah Penelitian 

 
Gambar 2. 3 Peta daerah penelitian. Pemetaan ini menggunakan data yang bersumber dari Google Earth. 

http://mem.lyellcollection.org/
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Secara geografis, Bengkulu terletak pada koordinat 2
o
16’ - 3

o
31’ LS dan 101

o
01’ 

- 103
o
41’ BT. Posisi geografisnya terletak di pantai pulau Sumatera area Barat yang 

berbatasan dengan Samudera Hindia. Umumnya bagian tengah Peta Geologi Lembar 

Bengkulu dan sekitarnya (Gafoer dkk. 1992) skala 1: 250.000, terdapat gunung api muda, 

yang diantaranya adalah Bukit Balai dengan tinggi 1.683 mdpl, Bukit Dingin (2.020 

mdpl), Bukit Daun (2.467 mdpl), Bukit Condong (2.079 mdpl), Bukit Gendahululai 

(2.130 mdpl) serta Gunung Hulupalik (2.493 mdpl). Gunung api muda ini berjajar 

menjadi gunung api strato dan termasuk bagian Pegunungan Bukit Barisan yang arahnya 

membentang dari Barat Laut hingga Tenggara memotong batuan yang berumur Oligosen 

hingga Kuarter, contohnya sesar Semangko dengan satu arah bersama pulau Sumatera 

akan menjadi penyebab gempa di penjuru zona sesar itu terjadi.  

Provinsi Bengkulu diduduki oleh batuan yang termasuk dalam Lajur Bengkulu  

(Formasi Lemau, Seblat, Bintunan, Simpangaur serta satuan batuan gunung api Kuarter) 

dan Lajur Barisan (Formasi Ranau, Formasi Bal dan batuan gunung api) (Gafoer dkk. 

1992). Bengkulu terletak diantara dua patahan aktif yaitu patahan Mentawai dan 

Semangko. Dengan adanya hal tersebut menjadikan Provinsi Bengkulu termasuk kedalam 

wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi untuk terjadi gempa bumi. 

 
Gambar 2. 4 Peta geologi Provinsi Bengkulu. Pemetaan mengggunakan data yang bersumber dari BIG 

Indonesia dan Peta Lembar Geologi Provinsi Bengkulu, Sumatera (Gafoer dkk.1992) skala 1 : 250.000. 
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Wilayah Bengkulu berada diantara perbatuan vulkan, tersier, pre-tersier dan 

batuan aluvial. Perbatuan pre-tersier memiliki wilayah sebaran yang luas dan disebut 

sebagai wilayah perbukian di Bukit Barisan sebelah Barat. Berdasarkan jenisnya, 

bebatuan ini paling banyak ditemui terdiri dari tanah liat dan batupasir dengan susunan 

struktur berlipat. Lain dari hal tersebut, ada beberapa jenis andesit tua yang ditunjukkan 

dengan tonjolan yang berada di setiap punggung yang ada di Bukit Barisan dari daerah 

vulkanik. Satuan batuan dalam wilayah ini terdiri atas satuan batuan vulkanik Tersier 

Formasi Hulusimpang (Tomh) yang dimana batuan tersebut berbentuk breksi vulkanik 

serta pada wilayah tertentu terjadi mineralisasi. Formasi Bal (Tmba) terdiri dari batuan 

breksi gunung api dan tuff. Satuan batuan sedimen Tersier dan Kuarter yang terdiri dari 

Formasi Seblat (Toms) tersusun atas perulangan batupasir, batulempung dan batulanau 

sisipan batugamping. Formasi Lemau (Tml) terdiri dari batulempung dan batupasir 

sisipan batubara. Formasi Simpangaur (Tmps) berupa batupasir tuffan dan batulempung. 

Formasi Bintunan (Qtb) yang berupa konglomerat aneka bahan. Satuan batuan lainnya 

adalah batuan intrusif yang berumur Tersier terdiri dari granodiorit (Kgd) dan andesit 

(Tpan). Satuan gunung api Kuarter yang didominasi oleh breksi dan tuff sena satuan 

endapan aluvial (Qa) (Gafoer dkk. 1992). 

2.4 Gempa Bumi 

Gempa bumi merupakan kejadian berguncang dan bergetarnya bumi yang 

diakibatkan adanya gerakan atau bergesernya lapisan batuan pada kulit bumi. 

Bergeraknya lapisan batuan ini terjadi secara tiba - tiba dari lapisan dalam bumi dan 

kemudian akan mengeluarkan energi yang terpancar ke seluruh penjuru arah berbentuk 

gelombang seismik. Saat gelombang seismik sampai ke permukaan bumi, getaran 

gelombang tersebut mampu memberikan daya rusak kepada apapun yang ada di 

permukaan bumi yang mencakup gedung, rumah, serta infrastruktur yang lain sehingga 

berpotensi mengalami kerugian material dan kehilangan nyawa. Pergeseran lempeng 

tektonik menyebabkan gempa bumi tektonik, sementara aktivitas gunung berapi akan 

menyebabkan gempa bumi vulkanik (PVMBG, 2014). 
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Gambar 2. 5 Pusat gempa bumi merusak di Sumatera (Katalog Gempa Bumi Merusak di Indonesia Tahun 

1612 – 2014 edisi kelima PVMBG). 

2.5 Jenis – Jenis Gempa Bumi 

Merujuk pada Buku Gempa Bumi Edisi Populer (BMKG, 2012), Gempa bumi 

terbagi menjadi beberapa klasifikasi : 

Berdasarkan penyebabnya, gempa bumi bisa dikelompokkan ke dalam empat 

kategori, yakni : 

1. Gempa bumi tektonik merupakan gempa sebagai akibat dari dilepaskannya 

energi yang sifatnya elastis yang sebelumnya tersimpan di lempeng tektonik. 

2. Gempa bumi vulkanik merupakan gempa sebagai akibat dari aktivitas gunung 

api. Apabila magma yang ada dalam kantong gunung api memperoleh tekanan 

maka energinya akan terlepas dengan tiba - tiba dan mengakibatkan gerakan 

tanah. 

3. Gempa bumi runtuhan merupakan gempa yang terjadi dalam skala lokal yang 

kejadiannya diakibatkan oleh runtuhnya suatu gua di wilayah batuan karst 

maupun runtuhnya di lokasi pertambangan. 
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4. Gempa bumi sebagai akibat dari aktivitas manusia, contohnya adalah ledakan 

bom, ledakan nuklir ataupun dipukulnya palu ke permukaan bumi. 

 

Menurut urutan kejadiannya, gempa bumi bisa dikelompokkan ke dalam tiga 

kategori, yakni : 

1. Gempa utama (main shock), yaitu gempa yang terjadi pada getaran awal akibat 

deformasi yang ditimbulkan oleh keberadaan interaksi tiap lempeng. 

2. Gempa susulan (after shock), yaitu gempa yang terjadi sesudah datangnya 

gempa utama, terdapat di daerah yang sama dengan main shock. 

3. Gempa pendahuluan (fore shock), yaitu gempa dengan magnitudo yang lebih 

kecil yang terjadi sebelum main shock dan terjadi di wilayah yang sama dengan 

main shock. 

 

Berdasarkan posisi kedalaman hiposenter, gempa bumi dapat diklasifikasikan 

menjadi 3 jenis, yaitu : 

1. Gempa bumi dalam, kedalaman hiposenter >300 km di bawah permukaan bumi. 

2. Gempa bumi menengah, kedalaman hiposenter antara 50 - 300 km dari 

permukaan bumi. 

3. Gempa bumi dangkal, kedalaman hiposenter berada <50 km di bawah 

permukaan bumi. 

 

Berdasarkan kekuatannya, gempa bumi dapat diklasifikasikan menjadi 7 jenis, 

yaitu : 

1. Gempa bumi ultramikro M <  1 SR. 

2. Gempa bumi mikro M = 1 – 3 SR. 

3. Gempa bumi kecil M = 3 – 4 SR. 

4. Gempa bumi sedang M = 4 – 5 SR. 

5. Gempa bumi merusak M = 5 – 6 SR. 

6. Gempa bumi besar M = 6 – 7 SR. 

7. Gempa bumi sangat besar M > 8 SR.  

2.6 Parameter Gempa Bumi 

Merujuk pada Buku Gempa Bumi Edisi Populer (BMKG, 2012), Parameter 

gempa bumi terdiri dari : 
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1. Waktu terjadinya (origin time) adalah waktu saat patah terjadi maupun saat 

runtuhan terjadi yang berefek pada menjalarnya gelombang seismik. 

2. Kedalaman sumber gempa bumi adalah tingkat dalamnya pusat gempa saat 

terjadi gempa bumi. Dalamnya sumber gempa ini sangat variatif yaitu mencakup 

dalam, menegah dan dangkal. 

3. Hiposenter adalah pusat saat gempa bumi terjadi di bagian dalam permukaan 

bumi, lain halnya dengan episenter yaitu sebuah titik yang ada diatas permukaan 

bumi saat terjadi refleksi dari hiposenter yang bersifat tegak lurus. Area 

hiposenter diinterpretasikan menggunakan kedalaman dan koordinat, sedangkan 

lokasi episenter diinterpretasikan menggunakan titik koordinat di permukaan 

bumi. 

4. Magnitudo merupakan besarnya kekuatan gempa bumi yang berasal dari besaran 

terlepasnya energi pada saat terjadinya gempa bumi serta disebut sebagai hasil 

observasi seismograph. Berikut adalah beberapa jenis magnitudo yakni Body-

Wave Magnitude (Mb), magnitudo lokal (Ml), magnitudo durasi (Md),  Surface-

Wave Magnitude (Ms) dan Magnitude Moment (Mw). 

2.7 Hubungan Frekuensi Gempa Bumi dan Magnitudo 

Kekuatan gempa bumi dilambangkan melalui skala magnitudo dengan logaritma 

berbasis 10. Skala magnitudo didapatkan sebagai hasil analisa suatu jenis gelombang 

seismik dengan memperhitungkan koreksi jarak stasiun pencatat ke episenter. Rumus 

umum hubungan frekuensi dan magnitudo yang banyak dipergunakan adalah rumus 

empiris oleh Gutenberg dan Richter (1944) yaitu seperti dibawah ini: 

Log N ( M ) = a – bM   (2.1) 

Keterangan : 

 N = Frekuensi gempa 

 M = Magnitudo 

a , b = Konstanta 

 

Nilai a memperlihatkan reaktivitas gempa di sebuah wilayah yang 

diobservasi dan nilai ini merujuk pada periode pengamatan dan luas wilayah 

pengamatan. Semakin tinggi nilai a dalam sebuah wilayah artinya semakin tinggi 

keaktifan gempa di daerah tersebut, lain halnya apabila nilai a rendah artinya aktivitas 

seismik juga rendah. 
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Nilai b memiliki keeratan hubungan dengan tektonik wilayah yang 

diobservasi dimana lokasi gempa bumi terjadi serta sifat dari batuan setempat, 

sehingga nilai b mampu menggambarkan nilai stress batuan. Semakin besar nilai b 

maka tingkat stress batuan juga semakin kecil. 

2.8 Metode Likelihood 

Nilai a adalah tolak ukur seismik yang mendapat pengaruh dari berbagai data 

serta ukuran daerah riset, sedangkan nilai b adalah tolak ukur tektonik yang termasuk 

dalam keadaan daerah geologi. Nilai b yang besar memiliki keadaan medium 

heterogenitas yang baik, dan nilai b yang kecil berkaitan dengan kerendahan medium 

heterogenitas serta keadaan bebatuan yang lunak. Nilai b diukur memanfaatkan maximum 

likelihood yang dikemukakan Utsu (1965), sementara nilai a diukur memanfaatkan rumus 

dari Werkner, 1965 (dalam Rohadi dkk. 2007).  

Nilai a dan b dirumuskan sebagai berikut:  

  
      

   (    
  

 
) 

  (2.2) 

a =  log N + log b ln 10 + Mo.b                                       (2.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


