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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Wilayah Indonesia yang terletak di pertemuan tiga lempeng tektonik besar 

di dunia membuat wilayah Indonesia sangat rawan terhadap aktifitas seismik. 

Lempeng tekonik tersebut antara lain Lempeng Sunda, Australia, dan Pasifik. 

Dampak dari aktifitas seismik ketiga lempeng tersebut antara lain timbulnya 

gempa bumi yang frekuensinya cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada 

zona deformasi kerak bumi akibat interaksi pergerakan lempeng tektonik dan 

aktivitas seismik mengakibatkan posisi suatu titik dapat berubah secara dinamis 

(Saputra, 2017). 

Subduksi merupakan suatu fenomena yang terjadi pada batas konvergen 

antara dua lempeng yang berbeda kerentanan yang mengakibatkan salah satu 

lempeng bergerak ke bawah lempeng lainnya dan tenggelam ke arah mantel bumi 

(Hamilton, 1973). Pada zona subduksi pulau Jawa, lempeng Australia yang 

bergerak ke utara mendesak lempeng Sunda dan masuk ke bawah lempeng Sunda. 

Hal ini terjadi karena lempeng Sunda bersifat lentur sedangkan lempeng Australia 

bersifat kaku. Akibatnya, terbentuklah daerah-daerah cekungan (basin) serta 

palung (trench) di sekitar zona tersebut seperti Java Trench dan Java Ridge. Java 

Trench sendiri memiliki kedalaman sekitar 6000-7000 meter.  

Bagian Selatan Jawa Timur merupakan daerah yang banyak terjadi aktifitas 

seismik. Adanya interaksi antar lempeng yang aktif di wilayah Jawa Timur dapat 

memicu gempa (Saputra, 2017). Adapun gempa terbesar yang pernah terjadi 

dalam 100 tahun terakhir di Jawa Timur yaitu pada tahun 1994 dengan kekuatan 

M7,8 yang disebabkan oleh subduksi yang terjadi di selatan Pulau Jawa. Gempa 

pada tahun tersebut juga menyebabkan banyak korban jiwa dan kerusakan yang 

cukup parah di daerah selatan Jawa Timur.  

Untuk mengestimasi pola deformasi permukaan yang terjadi akibat akumulasi 

energi pada zona subduksi dan gempa bumi dapat digunakan data GNSS (Global 

Navigation Satellite System). Indonesia memiliki InaCORS (Indonesian 

Continuously Operating Reference Station) yang dibangun oleh BIG (Badan 
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Informasi Geospasial) yang stasiunnya tersebar di seluruh wilayah Indonesia. 

Dalam pemanfaatannya, InaCORS dapat menyediakan data penentuan posisi 

secara kontinyu selama 24 jam per hari, dengan mengumpulkan dan merekam 

data sehingga dapat dimanfaatkan dalam penentuan posisi, baik secara post 

processing maupun realtime (Hadi, 2016). 

Pada tahun 2018, Ramdhani dkk., melakukan penelitian mengenai 

Interseismic Slip Distribution Analysis in East Java. Penelitian ini bertujuan untuk 

memperkirakan distribusi slip interseismik dari data GPS yang relatif baru. Pada 

penelitian ini Ramdhani dkk., mengajukan hipotesis bahwa hasilnya diharapkan 

dapat menunjukkan distribusi slip deficit rate sebagai indikator zona penguncian 

karena konvergensi antara Lempeng Australia dengan Blok Sunda. Berdasarkan 

hasil dan analisis, distribusi slip interseismik di daerah dangkal sebagian besar 

memiliki vektor ke arah garis pantai Jawa Timur, yang berarti akumulasi slip 

dapat dilepaskan sebagai kejadian gempa bumi di masa depan. Distribusi slip 

tersebut juga dikenal sebagai indikasi zona penguncian antara Lempeng Australia 

dan Sunda. 

Pada tahun 2014, Hanifa dkk,. melakukan penelitian mengenai Interplate 

coupling model off the southwestern coast of Java, Indonesia, based on 

continuous GPS data. Penelitian ini bertujuan menyajikan model distribusi slip 

deficit rate antara Lempeng Australia dengan Lempeng Sunda di lepas pantai 

Jawa Barat, Indonesia. Pada penelitian ini menyimpulkan bahwa zona subduksi 

Jawa bagian Barat memiliki distribusi penguncian yang heterogen. Karena 

terbatasnya jumlah stasiun pengamatan GPS diperkirakan terjadinya kesalahan 

hasil pemodelan yang relatif besar.  

Pada tahun 2014, Laksmantyo melakukan penelitian mengenai analisis 

deformasi di wilayah jawa tengah akibat pengaruh subduksi berdasarkan data 

pengamatan GPS. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan perhitungan 

kecepatan pola pergeseran dan regangan di titik-titik pengamatan wilayah Jawa 

Tengah. Lalu menyimpulkan bahwa di daerah tersebut efek zona subduksi 

terhadap titik pengamatan tidak begitu signifikan melalui komponen horizontal. 

Pada Penelitian ini dilakukan analisis pola vektor kecepatan vertikal stasiun 

InaCORS di Jawa Timur. Kemudian dari pola tersebut dikaitkan dengan eksistensi 
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penguncian pada zona subduksi selatan Jawa Tmur dan area kejadian gempa 

Banyuwangi (M7,8) pada tahun 1994. 

1.2. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: 

1. Berapa kecepatan vertikal titik-titik pengamatan InaCORS di wilayah 

Selatan Jawa Timur tahun 2009-2014?  

2. Bagaimana pola kecepatan vertikal tersebut apabila dihubungkan dengan 

fenomena interaksi antara lempeng Sunda dengan Lempeng Australia di 

Selatan Jawa Timur? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Terdapat beberapa tujuan dari penelitian ini, antara lain: 

1. Menghitung kecepatan vertikal dari titik-titik pengamatan InaCORS tahun 

2009-2014 di wilayah Selatan Jawa Timur. 

2. Menentukan pola kecepatan vertikal di wilayah Selatan Jawa Timur pada 

tahun 2009 – 2014. 

3. Analisis Penguncian di wilayah Selatan Jawa Timur berdasarkan pola 

kecepatan GPS. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun beberapa manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini, yaitu: 

1. Memberikan Informasi sejauh mana InaCORS dapat mendeteksi 

penguncian di wilayah Selatan Jawa Timur. 

2. Fenomena deformasi yang dikuantifikasi di dalam penelitian ini diharapkan 

dapat digunakan dalam upaya mitigasi bencana di wilayah Selatan Jawa 

Timur. 

1.5. Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diuraikan 

diatas, maka terdapat beberapa batasan masalah, meliputi: 

1. Data yang digunakan yaitu data stasiun pengamatan InaCORS CBRN, 

CJEM, CLUM, CMLG, CPAI, CPAS, CPES, CSIT, dan CTUL tahun 

2009-2014. 
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2. Data stasiun IGS yang digunakan yaitu ALIC, BAKO, CEDU, COCO, 

CUSV, DARW, DGAR, HYDE, IISC, KARR, KAT1, SHAO, TOW2, 

SEY1, XMIS, dan YAR2. 

3. Pengolahan GPS menggunakan perangkat lunak GAMIT/GLOBK 10.7. 

4. Penelitian ini berfokus pada deformasi arah komponen vertikal. 

5. Seluruh hasil pengolahan data GPS dikombinasikan untuk digunakan dalam 

mengidentifikasi penguncian di wilayah Selatan Jawa Timur. 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan laporan tugas 

akhir ini terdiri dari 5 bab, diantaranya : 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dijelaskan tentang latar belakang, tujuan dan manfaat penelitian, 

batasan masalah, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB 2 LANDASAN TEORI 

Pada bab ini menjelaskan teori yang berkaitan dengan zona subduksi, GPS, 

perangkat lunak dan perhitungan kecepatan pelaksanaan penelitian ini. 

BAB 3 PELAKSANAAN PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang persiapan, pengolahan data menggunakan 

GAMIT, transformasi koordinat menggunakan GLOBK, perhitungan vektor 

kecepatan dan plotting vektor kecepatan. 

BAB 4 HASIL DAN ANALISIS 

Pada bab ini berisi hasil dan analisis deformasi zona subduksi di Selatan Jawa 

Timur. 

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran untuk penelitian ini.


