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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Secara geologi Indonesia terletak di antara perbatasan tiga lempeng dunia yang 

sangat aktif yaitu Lempeng Indo-Australia, Lempeng Pasifik serta Lempeng 

Eurasia. Selain itu, terdapat satu lempeng mikro yang berada di sebelah utara 

Pulau Sulawesi yaitu Lempeng Philipina. Akibat dari pertemuan antar lempeng ini 

membuat kepulauan Indonesia menjadi rawan akan terjadinya gempa bumi serta 

terbentuknya zona subduksi. Zona subduksi yang terbentuk akibat dari pertemuan 

Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Eurasia yaitu zona Busur Sunda yang 

memanjang mulai dari Andaman-Sumatra-Jawa hingga Nusa Tenggara sejauh 

4950 km [1]. Selain itu pertemuan kedua lempeng ini membuat batuan sedimen 

terangkat dan membentuk daerah prisma akresi. Disepanjang Pulau Sumatra yang 

termasuk kedalam daerah prisma akresi yaitu Kepulauan Mentawai, Pulau Nias 

dan Pulau Simueleu. 

 

Tatanan geologi pada daerah Kepulauan Mentawai terdiri dari dua kelompok 

batuan, pertama batuan tektonik yang biasa dikenal dengan kompleks Mélange 

dan yang kedua batuan sedimen yang terbentuk sekitar zaman Miosen–Pliosen 

[2]. Penelitian yang dilakukan pada tahun 1992 menemukan adanya sesar besar 

pada sisi timur Kepulauan Mentawai yang disebut sebagai zona Sesar Mentawai 

dengan panjang sejauh dari 600 km [3]. Selain zona Sesar Mentawai terdapat zona 

Busur Sunda pada sebelah barat Kepulauan Mentawai yang berbentuk garis 

subduksi miring yang relatif terhadap arah konvergensi lempeng Indo-Australia. 

Umur lempeng teknonik dari zona Busur Sunda masih relatif muda dan kecepatan 

pemekaran lantai samudra cukup tinggi yaitu ~60 mm/tahun di dekat Jawa dan 56 

mm/tahun di Sumatra dengan kemiringan 40  menjadikan zona ini memiliki 

aktivitas tektonik yang tinggi [4], [5].  

 

Tingginya aktivitas tektonik yang terjadi di sepanjang Busur Sunda terutama di 

sekitar Kepulauan Mentawai menjadikan tempat ini rawan akan terjadinya gempa 
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besar. Sejarah gempa besar pernah terjadi yaitu pada tahun 1787 magnitudo 8,5-

8,7 SR, tahun 1833 magnitudo 8,6 – 8,9 SR, tahun 2007 magnitudo 8,4 SR dan 

tahun 2010 dengan magnitudo 7,8 SR [6]. Gempa yang terjadi pada tanggal 25 

Oktober 2010 dengan magnitudo 7,8 SR kedalaman hiposenter 10 km posisi 3,61 

LS – 99,93 BT yang dirasakan hingga Singapura dapat membangkitkan tsunami 

setinggi 15 meter dan menimbulkan kerusakan berat di beberapa wilayah 

Mentawai serta menyebabkan lebih dari 449 korban jiwa dan lebih dari 56 orang 

hilang [7], [8]. Pada bulan Oktober 2020 kembali terjadi aktivitas tektonik dengan 

magnitudo yang cukup bervariasi, magnitudo terbesar yaitu 5,6 SR pada 

kedalaman 20,0 km posisi 3,368 LS – 100,271 BT [9]. Akibat dari peristiwa 

gempa bumi membuat Kepulauan Mentawai terutama disekitar Pulau Pagai dan 

Sipora mengalami perubahan struktur bawah permukaan yang dapat dilihat dari 

terumbu karang yang mati dan terangkat [10]. Salah satu faktor yang 

mempengaruhi aktivitas gempa bumi yaitu struktur dan karakteristik zona 

seismogenik yang ada di Kepulauan Mentawai.   

 

Salah satu metode geofisika yang dapat digunakan untuk menganalisis struktur 

bawah permukaan pada daerah zona seismogenik yaitu metode gravitasi atau 

metode gaya berat. Metode ini menganalisis struktur bawah permukaan dengan 

memanfaatkan sifat kekerasan dari batuan dan juga dapat mendeteksi percepatan 

gravitasi di bawah permukaan. Variasi percepatan gravitasi disebabkan karena 

perbedaan densitas batuan pada kerak bumi [11]. Nilai densitas batuan yang tinggi 

pada kerak samudra menyusup kedalam kerak benua yang memiliki nilai densitas 

yang lebih rendah. Dengan perbedaan densitas antara kerak samudra dan kerak 

benua dapat menentukan jenis batuan yang ada di daerah penelitian.  

 

Beberapa penelitian sudah dilakukan untuk mempelajari struktur bawah 

permukaan di daerah Kepulauan Mentawai. Salah satu penelitian menemukan 

bahwa di Pulau Pagai Selatan terdapat cekungan punggung babi (piggyback) dan 

punggungan yang terangkat terlihat dengan jelas serta terdapat patahan kedua 

pada kedalaman 1100 m [4]. Penelitian dengan menggunakan metode gravitasi 

menunjukkan nilai anomali di wilayah gugusan yang membentuk kepulauan 

bernilai positif dengan variasi anomali yang beragam, sedangkan untuk daerah 
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palung laut memiliki anomali bernilai negative [12], [13]. Penelitian lain dengan 

menggunakan metode yang sama mengemukakan bahwa Kepulauan Mentawai 

termasuk kedalam zona sumber gempa potensial yang terletak di antara zona 

transisi anomali Bouguer menengah ke rendah ditandai dengan perbedaan densitas 

batuan sehingga daerah tersebut mengalami tekanan yang terkunci diakibatkan 

oleh adanya gaya dorong dari Lempeng Indo-Australia [11]. Dari penelitian 

sebelumnya belum ada penelitian menggunakan metode gravitasi untuk 

mengidentifikasikan struktur bawah permukaan Pulau Pagai dan Sipora. Untuk itu 

penelitian ini diperlukan untuk mengetahui struktur bawah permukaan pada 

daerah Pulau Pagai dan Sipora dengan menggunakan metode gravitasi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang diatas adapun rumusan masalah yang mendasari pada 

penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana nilai anomali gravitasi pada daerah Pulau Pagai dan Sipora-

Kepulauan Mentawai? 

2. Bagaimana model dan interpretasi struktur bawah permukaan Pulau Pagai 

dan Sipora-Kepulauan Mentawai berdasarkan anomali gravitasi? 

 

1.3 Tujuan 

 

Adapun tujuan yang ingin dicapai berdasarkan latar belakang di atas, yaitu: 

1. Mengetahui nilai anomali gravitasi pada daerah Pulau Pagai dan Sipora-

Kepualauan Mentawai 

2. Memodelkan dan menginterpretasikan strukur bawah permukaan Pulau 

Pagai dan Sipora-Kepulauan Mentawai berdasarkan anomali gravitasi. 

 

1.4 Batasan Masalah 

 

Batasan masalah yang membatasi penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder yang 

diambil dari satelit TOPEX dan difokuskan pada daerah Pulau Pagai serta 
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Sipora-Kepulauan Mentawai dengan titik koordinat 2  LS - 3 45' LS dan 

99 30' BT - 100 45' BT. 

2. Pemodelan tiga dimensi menggunakan metode inversi berdasarkan data 

anomali medan gravitasi.  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi mengenai struktur bawah permukaan daerah Pulau 

Pagai dan Sipora. 

2. Masyarakat dapat lebih mewaspadai akan bencana alam gempa bumi yang 

sering terjadi pada daerah Pulau Pagai dan Sipora. 

3. Memberikan gambaran awal bagi penelitian selanjutnya untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan. 


