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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pulau Sumatra berada pada tepi barat daya lempeng benua Eurasia yang bertemu 

dengan lempeng Hindia-Australia. Pertemuan kedua lempeng tersebut menghasilkan 

sesar Sumatra (Sumatera fault zone) yang menyebabkan Sumatera menjadi pulau 

dengan aktivitas tektonik yang aktif [1]. Sesar Sumatra atau patahan Sumatera 

merupakan patahan utama yang berada di Pulau Sumatra dimana patahan ini adalah 

patahan aktif yang bergeser menganan (dextral slip faults) [2][3]. Sesar Sumatera 

membentang di Pulau Sumatera bagian utara sampai ke bagian selatan, dimulai dari 

Provinsi Aceh sampai ke Selat Sunda Provinsi Lampung [3].  

 

Provinsi Lampung memiliki beberapa segmen sesar antara lain, segmen Sesar Sunda, 

segmen Sesar Kumering, segmen Sesar Semangko dan juga sesar lokal [4]. Adanya 

segmen Sesar Semangko dan sesar lokal yang melewati daerah Liwa, Krui dan 

sekitarnya menyebabkan daerah tersebut rawan mengalami bencana geologi [5]. 

Bencana geologi yang rentan menyerang Liwa, Krui dan sekitarnya antara lain 

longsor dan gempa bumi. Daerah yang rentan akan bencana longsor yaitu sepanjang 

jalur lintas dari Krui hingga Liwa, dan Kecamatan Balik Bukit [6]. Longsor yang 

terjadi diakibatkan oleh beberapa faktor antara lain kegempaan, curah hujan, batuan 

dan tanah, serta karena adanya aktivitas dari patahan aktif [7]. Selain longsor bencana 

geologi yang rawan pada daerah Liwa adalah gempa. Liwa menjadi daerah yang 

rawan akan gempa dikarenakan Kota Liwa terletak di zona dengan faktor penguatan 

5-6 dengan tingkat kerentanan gempa yang tinggi [8]. 

 

Gempa bumi tektonik pada daerah Liwa erat kaitannya dengan pergerakan sesar 

Sumatera, dimana pergerakan sesar disebabkan oleh proses penunjaman Lempeng 

Samudera Hindia dan Lempeng Eurasia [9]. Gempa besar yang pernah melanda Liwa 
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antara lain gempa Liwa pada 24 Juni 1933 dan gempa Liwa 16 Februari 1994 [8]. 

Gempa besar yang terjadi di daerah Liwa dengan magnitudo 6,5 skala richter terjadi 

pada 16 Februari 1994. Kemudian gempa susulan  terjadi  dengan magnitude 2,5-3,5 

skala richter hingga 18 Februari dengan pusat gempa berada di zona sesar Sumatra 

[9]. Gempa Liwa 1994 ini menelan korban jiwa yaitu 207 orang meninggal dan lebih 

dari 2000 korban luka-luka dan 75.000 orang kehilangan tempat tinggal [10]. 

Aktivitas tektonik akibat pergerakan sesar aktif tersebut menyebabkan terjadinya 

perubahan (deformasi) bentuk dan ukuran pada lapisan batuan.  

 

Salah satu metode geofisika yang mampu mengidentifikasi struktur geologi bawah 

permukaan adalah metode gaya berat. Metode gaya berat adalah metode yang 

mempelajari variasi medan gravitasi akibat keragaman densitas batuan di bawah 

permukaan pada setiap titik penelitian [11]. Penelitian mengenai distribusi kerapatan 

batuan pernah dilakukan pada daerah Liwa bagian selatan menggunakan metode 

gravitasi. Penelitian tersebut menghasilkan gambaran mengenai morfologi permukaan 

batuan dengan kontras densitas rendah ditemukan pada permukaan dan nilainya 

meningkat akibat dari variasi kedalaman [12]. 

 

Metode gaya berat pada penelitian ini digunakan untuk mengidentifikasi struktur 

patahan serta sebaran patahan berdasarkan analisis derivatif dan perbedaan rapat 

massa pada daerah penelitian. Penelitian ini memanfaatkan nilai anomali medan 

gravitasi udara bebas (FAA) dan nilai dari topografi pada daerah Liwa, Krui dan 

sekitarnya berdasarkan data sekunder citra satelit TOPEX. Sebelumnya belum ada 

penelitian yang mengkaji daerah liwa krui dan sekitarnya menggunakan citra satelit 

TOPEX. Penelitian menggunakan metode gaya berat ini diharapkan dapat menjadi 

informasi tambahan mengenai struktur geologi bawah permukaan pada daerah Liwa, 

Krui dan sekitarnya, melengkapi data-data yang sudah ada serta diharapkan menjadi 

referensi dalam proses pembuatan kebijakan tentang lahan untuk konstruksi bangunan 

dan kestabilan wilayah terhadap bencana longsor dan gempa. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana struktur patahan pada geologi bawah permukaan daerah Liwa, 

Krui dan sekitarnya berdasarkan pemodelan 2D metode gaya berat? 

2. Bagaimana model 3D struktur geologi bawah permukaan daerah penelitian 

berdasarkan anomali Bouguer lengkap?  

1.3 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengidentifikasi struktur patahan pada geologi bawah permukaan daerah 

Liwa, Krui dan sekitarnya berdasarkan pemodelan 2D metode gaya berat. 

2. Memodelkan struktur geologi bawah permukaan daerah penelitian dengan 

pemodelan 3D berdasarkan anomali Bouguer lengkap. 

1.4 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini, maka diperlukan adanya 

pembatasan dalam penulisan ini yaitu: 

1. Penelitian ini menggunakan Metode Gaya Berat untuk mengidentifikasi 

struktur geologi bawah permukaan berdasarkan data sekunder citra satelit 

TOPEX, dimana data telah mengalami koreksi hingga koreksi udara bebas 

dan bukan data hasil observasi pengukuran lapangan. 

2. Daerah penelitian terletak di daerah Liwa, Krui dan sekitarnya tepatnya pada 

4° 55' 39.85'' - 5° 20' 40.31"  LS dan 103° 47' 39.30"- 104° 29' 50.57'' BT. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan tujuan pada penelitian ini, maka penelitian ini 

diharapkan dapat: 

1. Menjadi acuan dalam menciptakan kebijakan pada daerah penelitian.  

2. Menjadi sumber informasi serta melengkapi data mengenai daerah penelitian, 

agar dapat diterapkan mitigasi yang tepat sehingga mengurangi dampak yang 

akan ditimbulkan apabila terjadi gempa bumi.  
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