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BAB II LANDASAN TEORI 

 

2.1  Geologi Regional 

2.1.1  Tatanan Tektonik Sumatera 

Pulau Sumatera terletak di pinggiran Barat Daya Paparan Sunda yang terbentuk 

akibat adanya pertemuan lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia yang 

saling menunjam (Fathan dkk., 2016). Sumatera memiliki tiga sistem karakteristik  

tektonik yaitu dari Barat – Timur sebagai zona subduksi oblique dengan sudut 

penunjaman yang landai, sesar Mentawai dan zona sesar Sumatera. Pada zona 

subduksi di Pulau Sumatera sering terjadi gempa tektonik yang memanjang dan 

membentang ke selat Sunda sampai Selatan Pulau Jawa. Pergerakan lempeng– 

lempeng mengalami perubahan kecepatan  relatif antar lempeng, dimana pada 

lempeng India–Australia mempunyai kecepatan 86 mm/tahun dan mengalami 

penurunan menjadi 40 mm/tahun akibat adanya proses tumbukan. Setelah itu 

kecepatan menjadi naik yaitu 76 mm/tahun sehingga terbentuknya sistem sesar 

sebelah Timur India (Gunawan, 1985). 

Menurut Riyanti dan Rasimeng (2019), menyatakan bahwa pantai Barat Sumatera 

dan sekitarnya merupakan daerah yang sering mengalami gempa, dimana daerah 

tersebut berjarak sekitar 250 km ke arah timur dari zona subduksi. Oleh karena itu 

sering terjadi gempa tektonik dan merupakan daerah aktivitas seismik aktif.  
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Gambar 2.1 Peta tatanan tektonik regional Sumatera. 

 

2.1.2  Fisiografi Regional 

Fisiografi Sumatera Barat membentuk daerah paparan delta, yang disebabkan adanya 

endapan laut lepas yang berbatasan dengan graben di bagian timur dan barat. 

Fisiografi dibagi menjadi tiga periode yaitu periode mesozoikum saat sedimentasi 

terjadi  di laut dangkal dan pengangkatan  batuan affiolit. Aktivitas magma terjadi 

dari darat hingga laut dangkal di Tersier, sedangkan aktivitas vulkanik yang terjadi di 

Kuarter terendapkan di pantai  (Riyanti dan Rasimeng, 2019). 

Secara fisiografi, Sumatera Barat terbagi menjadi tiga wilayah yaitu pegunungan 

vulkanik, perbukitan tersier dan dataran rendah. Pegunungan vulkanik bagian tengah 

dari Utara ke Selatan, di bagian tengah sesar Semangko dan jalur punggungan 

pegunungan terletak di bagian timur pegunungan vulkanik. Perbukitan ini 

mengandung deposit batubara dan sebelah Barat terdapat dataran rendah (Sandy, 
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1985). Gambar 2.1 menunjukkan bentuk fisiografi daerah Sumatera Barat sebagai 

berikut: 

 
Gambar 2.2 Fisiografi Sumatera Barat (modifikasi Sandy, 1985). 

 

2.2  Geologi Daerah Penelitian 

2.2.1 Peta Daerah Penelitian 

Secara geografis, Sumatera Barat terletak pada batasan wilayah yaitu -3,64° LS  

hingga 0,97° LS dan 97,78° BT hingga 107,53° BT. Daerah ini diapit oleh Samudera 

Indonesia serta empat Provinsi lain, yaitu Sumatera Utara, Riau, Jambi, dan 

Bengkulu. Sumatera bagian Barat memiliki dataran rendah di pantai Barat, serta 

dataran tinggi vulkanik yang dibentuk oleh Bukit Barisan. Garis pantai provinsi ini 

seluruhnya bersentuhan dengan Samudera Hindia sepanjang 375 km. 
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Gambar 2.3 Peta daerah penelitian Sumatera bagian Barat. 

 

2.2.2 Peta Geologi Daerah Penelitian 

Batuan Pra-Tersier berada di Cekungan Ombilin yang terbentuk dari proses tektonik 

regional di wilayah Sumatera. Batuan ini tersingkap pada bagian barat dan timur dari 

formasi Silungkang dan formasi Tuhur (Koesoemadinata, 1981). Berdasarkan batuan 

tersebut diklasifikasikan sebagai sumber batuan  sedimen yang mengisi cekungan  

tersier dan tersusun da formasi (Kastowo, 1966) yaitu: 

a. Formasi Brani 

Formasi Brani adalah batuan tertua di cekungan Ombilin dan memiliki sifat tidak 

sejajar dengan batuan Pra-Tersier dari Cekungan Ombilin. Formasi ini 

berhubungan dengan formasi Sangkarewang yang terdiri dari Konglomerat, Breksi 

dan Batupasir.  

b. Formasi Sangkarewang 
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Formasi Sangkarewang merupakan batuan sedimen tersier tertua di Cekungan 

Ombilin  yang  terendapkan di danau dan  terdiri  Batupasir dan Batulempung 

kelabu gelap.  

c. Formasi Sawahlunto  

Formasi Sawahlunto terdiri dari batu lanau dan serpih yang diendapkan di sungai 

dan dataran, dan diselingi dengan lapisan batubara yang diendapkan pada periode 

eosen. Lingkungan pengendapan pada formasi tersebut adalah sungai meander dan 

danau di sekitar aliran sungai.  

d. Formasi Sawahtambang 

Menurut Koesoemadinata dan Matasak (1981) menyatakan Formasi tersebut 

memiliki karakteristik adanya  lapisan Batupasir yang tebal dengan struktur 

sedimen berupa silang siur dan  tersusun dari kuarsa hingga feldspatik. Serpih dan 

Batulanau dan  Batupasir. 

e. Formasi Ombilin 

Formasi Ombilin merupakan endapan laut yang terdiri dari napal kelabu, lempung 

yang memiliki ketebalan 1400 meter. Lingkungan pengendapan formasi ini 

merupakan indikasi lingkungan laut, yang disebabkan adanya glauconite dan fosil 

foraminifera. 

f. Formasi Ranau 

Menurut Koesoemadinata dan Matasak (1981) menyatakan Formasi Ranau 

merupakan endapan Tersier muda yang memiliki karakteristik tidak sejajar yang 

terdiri dari  tuff dan lingkungan pengendapan dalam formasi Ranau membentuk 

angular unconformity. 

 

Menurut Kastowo (1996), peta geologi lembar Padang Gambar 2.2 dengan skala 

1:790.000 cm wilayah Sumatera Barat terdiri dari satuan  yaitu: 

a. Satuan Batuan vulkanik terjadi akibat aktivitas vulkanik dan pernah meletus 

berhubungan dengan jalur sesar. Batuan gunung api tersusun dari batuan andesit, 

tuff, batu apung, lapili dan batugamping. Batuan ini adalah Kuarter atau Tersier. 
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b. Satuan Endapan permukaan berupa dataran aluvium dan kipas alluvium meliputi 

lanau, pasir, kerikil, daerah pantai, endapan rawa dan sisanya tuff. Endapan 

tersebut merupakan hasil rombakan andesit yang berasal dari gunung api strato. 

c. Satuan Batuan sedimen berumur miosen terdiri dari batupasir kuarsa, batu apung, 

dan batugamping. Batu konglomerat tersingkap di Utara dan terdapat  banyaknya  

fragmen granit di Selatan.  

 

Geologi  Sumatera Barat dapat diamati dengan peta geologi regional lembar Padang  

pada Gambar 2.2. 

 
Gambar 2.4 Peta Geologi Lembar Padang. Garis putus-putus merupakan kelurusan dan garis 

memanjang adalah patahan ( modifikasi Kastowo, 1996). 

 

Menurut Kastowo (1966), peta geologi lembar Padang terdiri dari  litologi penyusun 

formasi sebagai berikut: 

a. Qal (Alluvium)  

Qal  terdiri dari kerikil, pasir, lempung dan lumpur yang  terjadi pada material 

yang terendapkan di sungai dan di pantai. 
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b. Qf ( Kipas Alluvium ) 

Kipas Aluvium merupakan hasil penguraian Batuan Andesit yang disebabkan oleh 

campuran antara gunungapi strato dengan lempung, lanau dan pasir melalui 

sedimentasi. 

c. QTt (Tuff kristal yang mengeras ) 

Tuff kristal memiliki karakteristik  berwarna kuning keruh hingga cokelat muda 

dan butiran pasir  kasar dan halus serta sifat batuan keras yang disebabkan  adanya 

pecahan  batuan yang berukuran kerakal dan sebaran tidak merata. 

d. QTau ( Aliran yang tak teruraikan ) 

QTau terdiri dari batu Breksi Vulkanik, Konglomerat, tuff, lava, Anglomerat dan 

lahar serta endapan koluvium. 

e. QTta (Andesit dan tuff) 

Andesit dan tuff berasal dari Batuan Vulkanik  yang berselingan  dengan batuan 

Andesit di dalam tuff. 

f. Tomv (Batuan gunungapi) 

Batuan ini terdiri dari Lava, Andesit, Breksi tuff, tuff Hablur, Ignimbrite, dan tuff 

Sela 

g. Js (Batuan Sedimen Jura) 

Batuan yang terdiri dari Batu Lempung, Lanau, Kuarsit, Serpih dan Batu Sabak. 

h. Jl (Batugamping Jura) 

Batugamping jura memiliki ciri-ciri  berwarna putih kotor sampai kelabu kebiruan    

dan bersifat masif dan keras, pejal dan berlubang. 

 

2.3  Teori mengenai Metode 

2.3.1 Klasifikasi Gempa Bumi  

Adapun klasifikasi gempa bumi dibagi menjadi beberapa bagian yaitu: 

1. Berdasarkan kejadian kedalamannya gempa secara umum dikelompokkan 

beberapa jenis  (Murtianto, 2010) yaitu: 

a. Gempa bumi dalam merupakan gempa yang terjadi pada kedalaman 

hiposentrum lebih dari 300 km di bawah  permukaan bumi. 
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b. Gempa bumi menengah terjadi pada kedalaman hiposentrum di antara 60 

sampai 300 km di bawah permukaan bumi.  

c. Gempa bumi dangkal terjadi pada kedalaman hiposentrum kurang dari 60 km di 

bawah permukaan bumi. 

2. Berdasarkan urutan kejadian gempa bumi diklasifikasikan beberapa jenis (Sunarjo 

dkk., 2012): 

a. Mainshock  (gempa utama) terjadi adanya pergerakan lempeng 

b. Aftershock  (gempa susulan) terjadi setelah gempa utama(mainshock) 

c. Foreshock  (gempa pendahuluan) merupakan gempa yang terjadi   sebelum 

gempa utama (mainshock). 

 

2.3.2  Magnitudo Gempa Bumi 

Magnitudo adalah ukuran kekuatan gempa bumi yang menggambarkan besarnya 

energi yang terlepas pada saat gempa bumi terjadi. Skala yang digunakan pada 

magnitudo adalah Skala Richter (Richter Scale). Berdasarkan besar kekuatan gempa 

(magnitudo) dapat terbagi menjadi:  

a. Gempa sangat besar (great earthquake) :  magnitudo lebih dari 8 SR 

b. Gempa besar (major earthquake)           :  magnitudo 7 antara 8 SR 

c. Gempa sedang (moderate earthquake)   :  magnitudo 5 antara7 SR. 

d. Gempa kecil (small earthquake)             :  magnitudo 3 antara 5 SR. 

e. Gempa mikro (micro earthquake)           :  magnitudo  1 antara 3 SR 

Magnitudo lokal merupakan magnitudo skala richter pertama kali diperkenalkan oleh 

Richter tahun 1930 dengan menggunakan data gempa di daerah  California yang 

direkam seismograf Woods-Anderson. Menurutnya dengan mengetahui jarak 

episenter ke seismograf maka dapat dilakukan dengan pendekatan untuk mengetahui 

besarnya gempa bumi yang terjadi. Rumus empiris magnitudo lokal dapat dilihat 

pada persamaan (2.1)  (Lay dan Wallace, 1995) yaitu: 

                                              (2.1)                                                                                                                             
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Dimana merupakan magnitudo lokal (mikron),   adalah amplitudo  getaran tanah 

( ).  adalah jarak stasiun (km). 

Menurut Lay (1995), tiga jenis magnitudo yang umum digunakan yaitu :  

a. Magnitude Body  

  Magnitude Body memiliki kelebihan yaitu praktis dan sifatnya universal, tetapi 

keterbatasan alat karena setiap tempat berbeda satu sama lain. Persamaan (2.2) 

Magnitude Body dapat dirumuskan yaitu: 

                                                               (2.2)      

                                    

dimana  adalah  magnitude body (mikron),  adalah amplitudo getaran tanah ( 

). adalah periode getaran tanah (sekon ) dan merupakan jarak episenter 

dari seismometer yang diukur dalam (derajat ). 

b. Magnitude Surface  

Magnitude Surface merupakan hasil pengukuran terhadap gelombang permukaan 

(surface waves). Untuk jarak  lebih dari 600 km seismogram periode panjang dari 

gempa dangkal didominasi oleh gelombang permukaan. Gelombang  ini memiliki 

periode sekitar 20 detik , tetapi amplitudo gelombang permukaan bergantung dengan 

jarak  dan kedalaman sumber gempa bumi sedangkan gempa bumi dalam  tidak  

menghasilkan gelombang permukaan. Adapun bentuk umum rumus  dapat dilihat 

pada persamaan (2.3) yaitu: 

                                     (2.3)                                     

dimana  adalah magnitude surface (mikron),  adalah amplitudo maksimum dari 

pergeseran tanah horizontal ( .  merupakan  jarak episenter (km). 

c. Magnitude Moment      

Magnitude Moment merupakan tipe magnitudo yang berkaitan dengan momen 

seismik namun tidak bergantung dengan besarnya magnitudo. Pengukuran magnitudo 
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momen lebih kompleks dibandingkan pengukuran , dan . Meskipun 

perhitungannya kompleks akan tetapi paling akurat serta pengunaannya juga lebih 

sedikit. Rumus empiris Magnitude  Moment dapat dilihat pada persamaan (2.4) 

sebagai berikut : 

                                                                                             (2.4)                                                                

    

Dimana    adalah magnitude moment (SR) dan  adalah  moment seismik (n.m). 

 

2.3.3  Relasi  Gutenberg-Richter  

Metode Relasi Gutenberg-Richter merupakan metode yang digunakan untuk 

mengetahui hubungan jumlah gempa bumi dengan magnitudo pada suatu wilayah dan 

periode tertentu. Adapun persamaan (2.5) rumus empiris dari metode relasi 

Gutenberg-Richter sebagai berikut (Huang dkk., 2016) :  

                               (2.5) 

Dimana  adalah besarnya magnitudo,  banyaknya jumlah gempa bumi yang 

terjadi dalam jangka waktu tertentu, Nilai-a adalah parameter seismik yang 

bergantung pada periode observasi dan luas daerah. Nilai-b merupakan parameter 

tektonik.  

Relasi Gutenberg-Richter juga dapat mengetahui nilai kerapuhan batuan dengan 

metode maksimum likelihood. Untuk mengestimasi nilai-b dengan metode tersebut 

yang akurat sangat penting menggunakan persamaan (2.6) sebagai berikut (Aki, 

1965): 

                                                          (2.6) 

 

di mana  adalah rata -rata magnitudo (SR) dan   merupakan lebar binning 

dari katalog. 
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Metode Relasi Gutenberg-Richter dapat digambarkan pada kurva Frequency 

Magnitude Distribution, dimana FMD digunakan untuk mengetahui aktivitas 

kegempaan di suatu wilayah dengan menganalisis logaritma jumlah gempa dengan 

magnitudo (Wahyuni dkk., 2020). Pada kurva Gambar 2.4 di bawah ini menjelaskan 

bahwa semakin besar nilai magnitudo, maka frekuensi akan semakin kecil, dan 

sebaliknya. 

 

 
Gambar 2.5 Kurva Frequency Magnitude Distribution ( Ernandi, 2020). 

 

2.3.4  Parameter Seismotektonik   

Parameter seismotektonik merupakan parameter yang diukur berdasarkan  kondisi 

hubungan tektonik dengan tingkat kegempaan di suatu wilayah (Pavoni, 1987). Pada 

parameter seismotektonik dapat diketahui dengan membandingkan aktivitas seismik 

dari suatu daerah dengan daerah lainnya atau seismisitas suatu daerah, dimana 

seismisitas digunakan untuk mengetahui pola aktivitas gempa (Linda, 2019) 

berdasarkan analisis hubungan frekuensi dan magnitudo. Parameter variasi 

seismotektonik diantaranya adalah nilai-b, nilai-a, Mc, dan densitas. 

Nilai-b merupakan parameter yang berhubungan dengan keadaan kondisi tektonik  

terjadinya gempa bumi di suatu daerah dan bergantung dengan sifat kerapuhan batuan 
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yang menunjukkan jumlah relatif dari gempa bumi besar hingga gempa bumi kecil. 

Sifat kerapuhan batuan tersebut berhubungan dengan tingkat stress pada batuan 

dimana tingkat stress yang tinggi maka nilai-b rendah dan sebaliknya (Chao dan Gao, 

2002) dan memiliki nilai yang mendekati 1 dari rentang 0.4 hingga 2.0 (Wiemer, 

2002). Sedangkan nilai-a merupakan seismisitas di suatu daerah yang berhubungan 

dengan banyaknya gempa yang terjadi di suatu daerah serta berhubungan dengan 

tingkat aktivitas seismik dimana semakin tinggi tingkat aktivitas seismik maka nilai-a 

semakin besar dan sebaliknya. Menurut Werkner (1965) nilai-a dapat dihitung 

menggunakan persamaan (2.7): 

a =                                            (2.7)                 

Dimana   adalah  banyaknya jumlah gempa yang terjadi, nilai-a dan  nilai-b dan  

adalah  magnitudo terkecil dalam Mw (n.m). 

Mc adalah magnitudo terendah , yang dapat mendeteksi lokasi dimana 100% gempa 

bumi terjadi di daerah tertentu dan periode waktu tertentu, atau melalui data yang 

direkam oleh stasiun seismik (Rydelek dan Sacks, 1989). 

 

2.3.5  Densitas Gempa Bumi 

Densitas gempa bumi atau tingkat kerapatan gempa bumi adalah perhitungan jumlah 

gempa bumi (EQ) per satuan luas area yang berkaitan dengan aktivitas kegempaan 

bumi, dimana semakin tinggi nilai densitas maka daerah tersebut sering mengalami 

terjadinya gempa, begitupun sebaliknya. Untuk menghitung densitas gempa 

menggunakan persamaan nilai-a (2.7).  

Seismic gap merupakan daerah yang pernah mengalami gempa bumi besar kemudian 

bersifat pasif dalam waktu yang sangat lama, sehingga berpotensi mengalami 

akumulasi energi yang besar (Wibowo dkk., 2014). Daerah  yang mengalami kejadian 

gempa kecil tidak berpeluang terjadinya gempa besar, sedangkan daerah pada 

tektonik aktif yang memiliki catatan sejarah gempa besar akan tetapi tidak terjadi 



 
 

18 
 
 

gempa dalam kurun waktu yang lama maka berpotensi terjadinya gempa besar 

(Ngadmanto,2009). 

2.4 Penelitian yang Sudah Pernah Dilakukan 

Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Jenny Teresia Simamora dan Elistia Liza 

Namigo, dimana penelitian tersebut membahas estimasi nilai-b, nilai-a dan nilai Mc 

di Sumatera Barat dengan katalog gempa dari tahun 1970 sampai 2015 yang diambil  

katalog gempa USGS (United States Geological Survey). Hasil penelitian tersebut 

didapatkan nilai-b berkisar 0,6 sampai 1,1, nilai-a berkisar 5 sampai 7,5 dan nilai Mc 

berkisar antara 4,6 sampai 4.9. Pada hasil nilai-a dan nilai-b menunjukan wilayah 

Mentawai wilayah yang memiliki tingkat kegempaan  relatif tinggi dan potensi 

gempa besar sedangkan nilai Mc menunjukkkan katalog USGS mampu merekam 

dengan baik dengan magnitudo terkecil 4,6. Pada penelitian kali ini bertujuan untuk 

menganalisis potensi kegempaan secara spasial dan temporal di wilayah Sumatera 

Barat dengan mengambil data katalog gempa IRIS dari tahun 1970 sampai 2020, 

dengan kedalaman 300 km dan magnitudo 2-10 SR.    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


