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BAB VI  

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa deformasi pada permukaan gunung Anak 

Krakatau, maka di dapatkan beberapa kesimpulan, sebagai berikut: 

1. Deformasi pada permukaan tubuh Gunung Anak Krakatau sebelum erupsi 

cenderung memiliki perubahan deformasi yang cukup signifikan yang 

ditandai dengan banyaknya deformasi dan tingkat radiasi yang sangat tinggi 

ketika bulan Juli dan Agustus 2018 (sebelum erupsi) lalu aktivitas deformasi 

pada tubuh gunung Anak Krakatau cenderung pasif yang ditunjukan dengan 

minimnya deformasi pada periode bulan Desember 2018, namun tetap ada 

deformasi dan tetap terjadi penurunan di area runtuhan tubuh gunung Anak 

Krakatau. Dan deformasi setelah erupsi pada tanggal 22 Desember 2018 

berdasarkan Line of Sight (LOS) displacement tidak menunjukan penurunan 

permukaan pada tubuh bagian Barat yang artinya aktivitas erupsi sudah 

sangat pasif di bulan Januari 2019. 

2. Perbedaan pada hasil data ascending Passes dengan data descending Passes 

terletak pada arah orbitnya, dan pada hasil akan menunjukan perbedaan beda 

aktivitas dan beda deformasi walau citra diambil pada satu periode bulan 

yang sama, hal ini bertujuan agar penentuan deformasi lebih akurat 

(menghilangkan efek bayang) dan dapat melihat lebih jelas keakuratan 

deformasi ditiap bulannya. 

3. Pola deformasi pada aktivitas erupsi gunung Anak Krakatau dipenelitian ini 

selalu menunjukan penurunan permukaan di bulan Juli s/d bulan Desember 

2018 pada bagian rutuhan (tubuh bagian Barat), hal ini mengindikasikan 

terjadinya deflasi pada area tersebut dan mengalami kenaikan permukaan 

pada bagian sisi lainnya tubuh gunung Anak Krakatau (tubuh bagian Timur) 

tiap bulan selama periode Juli 2018 s/d Desember 2018. 
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6.2 Saran 

Berdasarkan hasil pengolahan data dan kesimpulan yang diperoleh, 

beberapa saran yang dapat diberikan antara lain: 

1. Dianjurkan untuk penelitian selanjutnya dibutuhkan data pembanding 

tambahan berupa data GRDH metode pengerjaan Offset Tracking untuk 

mengetahui jejak deformasi dan arah deformasi tiap bulannya yang lebih 

akurat. 

2. Untuk perubahan topografi pada tubuh Gunung Anak Krakatau sebelum dan 

sesudah erupsi memerlukan data yang lebih akurat lagi seperti data GPS atau 

data pengukuran ketinggian lain untuk mengetahui seberapa besar 

perubahan area runtuhan tubuh bagian Barat daya pada erupsi 22 Desember 

2018. 

3. Untuk mempertajam hasil citra dengan respon warna RGB (red, green, blue) 

diperlukan prangkat lunak lain agar kualitas respon citra yang lebih tinggi. 

4. ([W._M._Telford,_._P._Geldart,_R._E._Sheriff]_Appl(Book4You)(1).pd

f, n.d.; Dahren et al., 2012; Danoedoro, n.d.; Di et al., 2016; Dyatmika 

et al., 2018; Ferretti et al., 2007; A. D. Geospasial, n.d.; D. Geospasial, 

n.d.; Gunung et al., 2016; Handayani & Harjono, 2008; Indonesia et al., 

2020; Information et al., 2018; Iskandarsyah et al., 1883; K. K. P. Jauh 

et al., 2014; P. Jauh, 2007; NATAWIDJAJA & TRIYOSO, 2007; 

Objek, 2018; Paper, 2015; Puntodewo et al., n.d.; Satelit et al., n.d.; 

Setyaningsih et al., 2007; Sulistyo et al., n.d.; SUTAWIDJAJA, 2006; 

Taylor, 2008; Yamashiro et al., 1984) 

 

  


