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BAB VI PENUTUP 

 

 

6.1 Kesimpulan 

Dalam studi ini, disajikan model tomografi dengan distribusi kecepatan P, S, dan 

rasio Vp/Vs menggunakan data seismisitas lokal (LET). Namun untuk mendapatkan 

tomogram hingga tahap interpretasi diperlukan langkah skematik untuk 

menghasilkan tomogram yang handal. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut:  

 Persebaran lokasi event gempa yang terjadi di area penelitian Tugas Akhir, 

yaitu di wilayah Kompleks Krakatau selama periode 1 Juni 2014 – 31 Juli 

2014 terdistribusi hingga kedalaman maksimal 159 km. Namun event tidak 

tersebar secara merata dan seragam. Event lebih dominan pada kedalaman 

interval 1-10 km (shallow depth), sisanya bersifat sparse. Sehingga pada 

interval tersebut berpeluang tinggi untuk mengidentifikasi magma dangkal 

di Gunung Api Anak Krakatau. 

 Pembaharuan model kecepatan seismik 1D (upgrade velocity model) dan 

relokasi hiposenter menggunakan metode Coupled Hypocenter Velocity 

Determination, menghasilkan perubahan model kecepatan P dan S baik 

pada iterasi ke 12. RMS sebelum relokasi sebesar 57,27 dan setelah relokasi 

hingga iterasi ke 12 RMS berubah menjadi 7,83. Adapun perubahan model 

kecepatan 1D dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 6.1 Model kecepatan 1D Gunung Api Anak Krakatau 

Depth 

(km) 

Model Kecepatan (Km/s) 

Vp awal Vs awal Vp akhir Vs Akhir 

-2 2.360 1.360 2.792 1.334 

0 2.840 1.650 3.101 1.699 

2 3.160 1.830 3.567 1.927 

12 4.470 2.730 4.401 2.812 

16 5.000 3.100 4.871 3.154 

18 5.480 4.030 5.402 4.029 
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 Berdasarkan hasil tomogram, indikasi untuk struktur ruang magma di 

bawah kompleks Krakatau terletak di kedalaman 3-5 km. Adanya zona 

dengan rasio Vp/Vs relatif tinggi (berkisar 1.84 – 1.95) pada penampang 

vertikal Selatan-Utara dan Barat-Timur yang kemungkinan 

diinterpretasikan sebagai magma body pada area dengan kedalaman 

tersebut. Keberadaan zona tersebut dibuktikan dengan anomali kecepatan 

gelombang P yang cukup rendah dan anomali kecepatan gelombang S yang 

sangat rendah serta rasio Vp/Vs yang tinggi. 

 

6.2   Saran 

Saran untuk penelitian di masa yang akan datang adalah: 

 Algoritma inversi pada LOTOS perlu dikembangkan lagi untuk 

menyelesaikan kasus non-linier dengan banyak parameter seperti tomografi. 

 Pada penelitian ini hanya dilakukan inversi tomografi terhadap parameter 

kecepatan gelombang seismik P dan S. Untuk penelitian selanjutnya, dapat 

dilakukan penelitian untuk mencari parameter seismik lain seperti atenuasi 

ataupun konstanta anisotropi sehingga dapat diperoleh hasil interpretasi 

yang lebih baik dan detail mengenai Kompleks Krakatau yang diteliti. 

 Distribusi stasiun harus diperbanyak di Gunung Api Anak Krakatau dengan 

penyebaran jaringan yang lebih besar, sebaiknya dilengkapi dengan 

seismometer dasar laut, agar resolusi tomogram yang dihasilkan lebih baik.  

  


