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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam melakukan analisis terhadap kegempaan, data utama yang digunakan adalah 

data magnitudo, waktu, kedalaman, serta lokasi gempa yang mana data-data 

tersebut terdapat pada katalog gempa bumi. Katalog gempa bumi merupakan salah 

satu produk penting dalam seismologi. Katalog gempa bumi diperoleh dari sinyal 

yang direkam pada jaringan seismometer yang kompleks, heterogen baik secara 

temporal dan spasial kemudian diproses dengan berbagai perangkat lunak dan 

asumsi. Akibatnya, catatan kegempaan yang dihasilkan masih jauh dari kalibrasi 

sehingga katalog gempa terbaik sekalipun bersifat heterogen dan tidak konsisten 

dalam ruang dan waktu karena keterbatasan jaringan untuk mendeteksi sinyal, dan 

cenderung menunjukkan perkiraan yang dibuat oleh manusia sebagai kejadian 

alami (Woessner dan Wiemer, 2005). Dari sifat katalog gempa tersebut, perlu studi 

lebih lanjut untuk membandingkan katalog gempa terbaik yang akan digunakan 

dalam analisis kegempaan. Untuk mengetahui hal tersebut salah satunya dapat 

dilakukan estimasi Mc (Magnitude of Completeness). 

 

Mc didefinisikan sebagai magnitudo terendah atau batas bawah magnitudo dimana 

100% gempa yang terjadi pada suatu daerah dan periode tertentu telah terdeteksi 

atau terekam oleh stasiun gempa (Rydelek dan Sacks, 1989). Estimasi dan 

pemetaan Mc dapat dilakukan untuk menentukan konsistensi, kelengkapan dan 

homogenitas dari data gempa pada suatu katalog. Estimasi Mc ditentukan dengan 

menggunakan teknik berbasis katalog yaitu dengan fitting model G-R (Gutenberg-

Richter) terhadap FMD (frequency magnitude distribution) dari data gempa. Pada 

penelitian kali ini dilakukan estimasi nilai Mc untuk wilayah Sumatera Barat 

dengan menggunakan tiga katalog berbeda yaitu IRIS, ISC dan USGS dengan 

parameter yang sama. Untuk mengetahui katalog mana yang lebih baik, maka 

dilakukan perbandingan Mc dari masing-masing katalog tersebut. Katalog terbaik 

memiliki nilai Mc lebih kecil dibandingkan katalog lainnya karena mampu 
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mendeteksi dan merekam gempa dengan magnitudo rendah sekalipun (Woessner 

dan Wiemer, 2005). 

 

Wilayah yang diamati pada penelitian ini adalah Sumatera Barat yang memiliki 

frekuensi gempa cukup tinggi terutama setelah gempa Padang tahun 2007 yang 

berkekuatan 6,4 SR dan disusul gempa-gempa dangkal berikutnya. Pada penelitian 

ini, setelah membandingkan harga Mc setiap katalog dilakukan juga analisis sifat 

kegempaan dari wilayah Sumatera Barat terhadap nilai b (b-value).  Parameter b-

value masih berhubungan dengan teknik FMD (frequency magnitude distribution)  

yang dilakukan untuk estimasi Mc dimana menggambarkan hubungan antara 

frekuensi kejadian gempa dan magnitudo gempa. Untuk melakukan estimasi b-

value, teknik maximum likelihood adalah teknik yang paling banyak digunakan. 

 

Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Simamora dan Namigo (Universitas 

Andalas, 2016) dalam mengestimasi Mc menggunakan metode EMR dan MAXC. 

Namun dalam penelitian ini wilayah penelitiannya masih terlalu luas yaitu Pulau 

Sumatera sehingga untuk mengamati wilayah Sumatera Barat yang rawan gempa, 

penulis melakukan penelitian dengan cakupan wilayah yang lebih sempit lagi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah penelitian ini dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Bagaimana perbedaan nilai Mc (Magnitude of Completeness) di wilayah 

Sumatera Barat dari katalog USGS, ISC dan IRIS? 

2. Bagaimana Mc (Magnitude of Completeness) ditinjau secara spasial dan 

temporal untuk memahami karakteristik kegempaan di wilayah Sumatera 

Barat? 

3. Bagaimana keadaan seismisitas dari hasil distribusi a-value dan b-value di 

Sumatera Barat pada tahun 1970-2020? 
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1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian mencakup wilayah Sumatera Barat dan sekitarnya menggunakan data 

gempa bumi dari katalog IRIS (Incorporated Research Institutions for 

Seismology), ISC (International Seismological Centre), dan USGS (United 

States Geological Survey) periode 1970-2020. Data gempa yang digunakan 

merupakan gempa dangkal dengan kedalaman 0-80 km dan magnitudo 2-10 SR.  

2. Pengolahan data dilakukan menggunakan software ZMAP. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan penulisan penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Menentukani katalog terbaik dengan membandingkan nilai Mc (Magnitude of 

Completeness) di wilayah Sumatera Barat dari  katalog IRIS, ISC dan USGS. 

2. Memperoleh karakteristik kegempaan di wilayah Sumatera Barat dengan 

menganalisis nilai Mc (Magnitude of Completeness) ditinjau secara spasial dan 

temporal. 

3. Memperoleh gambaran seismisitas di wilayah Sumatera Barat pada tahun 1970-

2020 dari hasil distribusi a-value dan b-value. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang diharapkan oleh penulis adalah untuk menambah wawasan 

masyarakat mengenai ilmu geofisika yang berkaitan dengan kegempaan khususnya 

tentang kualitas suatu katalog gempa. Selain itu penulis berharap penelitian ini 

dapat bermanfaat untuk studi kebencanaan dan informasi khususnya bagi 

masyarakat Sumatera Barat supaya dapat memahami karakteristik kegempaan dan 

seismisitas yang mana wilayah ini sering terjadi gempa bumi. 
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1.6 Perangkat Lunak 

 ZMAP digunakan untuk estimasi Mc dan b-value secara temporal dan spasial. 

 QGIS 3.16 digunakan untuk pembuatan peta geologi regional dan peta 

seismisitas Sumatera Barat. 

 Surfer digunakan untuk menginterpolasi data pemetaan Mc, a-value dan b-

value secara spasial. 

  


