
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Secara geologi, wilayah Indonesia berada pada pertemuan tiga lempeng 

tektonik aktif yaitu Lempeng Indo-Australia di bagian selatan, Lempeng Eurasia 

di bagian utara dan Lempeng Pasifik di bagian Timur. Ketiga lempengan tersebut 

bergerak dan saling bertumbukan sehingga Lempeng Indo-Australia menunjam ke 

bawah lempeng Eurasia dan menimbulkan gempa bumi, jalur gunung api, dan 

sesar atau patahan (Kurniawan, 2011). 

 BMKG yang berganti nama dari Badan Meteorologi dan Geofisika melalui 

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 memiliki status tetap sebagai Lembaga 

Pemerintah Non Departemen (LPND). Pada tanggal 1 Oktober 2009 Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, 

Klimatologi dan Geofisika disahkan oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo 

Bambang Yudhoyono. BMKG yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan 

mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang Meteorologi, 

Klimatologi, Kualitas Udara dan Geofisika sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BMKG 

dikoordinasikan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perhubungan. 

 Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, 

dan Geofisika (BMKG), gempa bumi selalu terjadi di Indonesia setiap hari, 

namun tidak semuanya dapat dirasakan oleh penduduk karena magnitudenya kecil 

dan pusat gempa jauh dari pemukiman penduduk. Keaktifan gempa bumi di 

Indonesia sangat tinggi, rata-rata setiap bulannya tercatat 400 kali. Dalam periode 

1991 sampai dengan 2007, tercatat 24 kali gempa bumi besar, di antaranya 

kejadian gempa bumi Aceh 26 Desember 2004 dengan kekuatan 9.3 SR. Gempa 

bumi ini diikuti oleh tsunami besar yang menimbulkan korban ratusan ribu jiwa 

dan menimbulkan kerugian harta benda  triliunan rupiah serta gempa bumi 

Yogyakarta 26 Mei 2006 yang menimbulkan kerusakan infrastruktur yang sangat 

parah (http://repogempa.bmkg.go.id/). Gempa bumi Padang 30 September 2009 

http://repogempa.bmkg.go.id/
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berkekuatan 7,9 Skala Richter (SR) kerugiannya mencapai Rp 4,8 triliun dengan 

korban tewas 1.195 orang, total rumah rusak sebanyak 271.540 unit. Gempa bumi 

disertai tsunami di Aceh 2004 menelan korban hampir 300.000 jiwa di Indonesia, 

Thailand, India, Srilanka, Maldive, dan Afrika (Sunarjo dkk, 2012). 

 Peristiwa gempa bumi merupakan bencana alam yang tidak dapat 

dihindari maupun dicegah, tetapi akibat yang ditimbulkan oleh gempa bumi bisa 

diminimalisir. Data-data yang diperoleh dari peristiwa gempa bumi dapat 

dikelompokkan untuk melakukan pemetaan pada wilayah terjadinya gempa bumi 

serta dilakukan analisis untuk mengetahui karakteristik hasil pengelompokan 

wilayah gempa bumi. Pengelompokan ini dilakukan menggunakan teknik 

clustering. 

 Teknik clustering merupakan proses pengelompokan sekumpulan objek 

data ke dalam beberapa kelompok atau cluster sehingga objek dalam sebuah 

cluster memiliki kemiripan yang tinggi, tetapi sangat berbeda dengan objek dalam 

cluster lain (Han et al, 2012). Beberapa contoh algoritma dalam teknik clustering 

yaitu K-Means, Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise 

(DBSCAN), K-Medoids, Self-Organizing Map (SOM), Fuzzy C-Means (FCM) 

dan lain sebagainya. Algoritma yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

algoritma DBSCAN. 

 DBSCAN diperkenalkan oleh Ester, algoritma ini merupakan teknik 

clustering non-parametrik (Tran et al, 2012). DBSCAN adalah jenis cluster 

berbasis partisi yang dimana daerah yang lebih padat dianggap sebagai cluster dan 

daerah yang kepadatannya rendah disebut noise (Nagpal, 2011). Dalam DBSCAN 

tidak perlu memberikan nilai input untuk jumlah cluster. Oleh karena itu, cluster 

terbentuk berdasarkan kepadatan, bukan dari bentuk asumsi apapun (Redkar, 

2016). 

 Scitovski melakukan penelitian dengan judul A Density-Based Clustering 

Algorithm for Earthquake Zoning. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

kelebihan algoritma clustering berbasis kepadatan DBSCAN untuk zonasi gempa 

dapat dilihat pada keampuannya mengenali cluster non-konveks dan pada 
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kenyataannya bahwa partisi dengan jumlah cluster yang paling tepat diperoleh 

secara otomatis tanpa menggunakan indeks (Scitovski, 2017).  

 Hasil penelitian C. Kondal Raj, Comparison of K-Means, K-Medoids, 

DBSCAN Algorithms Using DNA Microarray Dataset menunjukkan bahwa 

efisiensi algoritma DBSCAN lebih baik dari K-Means dan K-Medoids, dan ini 

adalah salah satu tools yang kuat untuk menemukan cluster berbentuk sembarang 

dalam database spasial yang besar (Raj, 2017).  

 Penelitian lainnya dilakukan oleh Ester et.al, A Density-Based Algorithm 

for Discovering Clusters in Large Spatial Databases with Noise, penelitian ini 

menunjukkan bahwa DBSCAN secara signifikan lebih efektif dalam menemukan 

kelompok bentuk sembarang daripada algoritma CLARANS dan telah 

menunjukkan bahwa DBSCAN melebihi CLARANS dengan faktor minimal 100 

dalam hal efisiensi (Ester et al, 1996).   

 Algoritma DBSCAN digunakan oleh Muhammad Tanzil Furqon dan Lailil 

Muflikhah pada Clustering The Potential Risk of Tsunami Using Density-Based 

Spatial Clustering of Application with Noise (DBSCAN). Hasil penelitian ini 

algoritma DBSCAN dapat diimplementasikan untuk mengelompokkan potensi 

resiko tsunami ke dalam 81 kelompok tingkat potensi resiko tsunami. Clustering 

menggunakan algoritma DBSCAN menghasilkan hasil yang cukup bagus dengan 

cukup tingginya nilai Silhouette Coefficient pada proses pengujian (Furqon & 

Muflikhah, 2016).    

 Berdasarkan uraian tersebut dan didukung oleh beberapa penelitian 

sebelumnya, maka akan diterapkan algoritma DBSCAN pada clustering data 

gempa bumi di Indonesia selama lima tahun, yaitu tahun 2012 sampai dengan 

tahun 2016. Sehingga data gempa bumi yang diperoleh dari website resmi BMKG 

dapat diolah dan dikelompokkan guna mengetahui wilayah penyebaran gempa 

bumi di Indonesia dan melakukan pemetaan pada wilayah gempa bumi sebagai 

upaya perekomendasian mitigasi terhadap institusi terkait, baik di daerah maupun 

pusat. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat dirumuskan 

masalah yaitu bagaimana menerapkan algoritma DBSCAN untuk pengelompokan 

wilayah gempa bumi di Indonesia. 

1.3 Batasan Masalah 

 Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan batasan-batasan agar tidak 

menyimpang dari apa yang telah direncanakan, adapun batasan masalah dalam 

penulisan Tugas Akhir ini adalah: 

1. Penelitian menggunakan data gempa bumi di Indonesia yang diperoleh 

dari website resmi http://repogempa.bmkg.go.id, dengan jumlah dataset 

26.120 dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. 

2. Atribut yang digunakan untuk clustering adalah day, month, year, latitude, 

longitude, depth, dan magnitude. 

3. Dimensi reduksi data menggunakan Principal Component Analysis (PCA).  

4. Tools yang digunakan dalam proses pengelompokkan data yaitu Ms. Excel 

2013, RapidMiner 7.3, dan Matlab R2013a. 

5. Tool yang digunakan untuk membuat peta yaitu QGIS Desktop 2.18.4. 

1.4 Tujuan 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui karakteristik hasil pengelompokan wilayah gempa bumi di 

Indonesia pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. 

2. Melakukan pemetaan pada wilayah terjadinya gempa bumi di Indonesia 

berdasarkan data masa lampau. 

1.5 Manfaat 

 Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk: 

1. Mempermudah membaca penyebaran gempa bumi di Indonesia sebagai 

informasi aktual terkait wilayah terjadinya gempa bumi. 

2. Membantu memvisualisasikan keadaan wilayah gempa bumi di Indonesia 

dalam bentuk peta tiap cluster. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memberikan 

gambaran umum tentang penelitian yang dilakukan. Sistematika penulisan Tugas 

Akhir ini terdiri  dari lima bab yaitu: 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi tentang deskripsi umum dari tugas akhir ini, yang 

meliputi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

dan manfaat yang didapatkan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas teori-teori yang berasal dari buku, jurnal, dan 

studi pustaka yang digunakan sebagai tinjauan pustaka dalam 

pembuatan laporan Tugas Akhir ini.  

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang metodologi penelitian yang digunakan 

dalam penyusunan tugas akhir, yaitu metodologi penggunaan 

metode clustering pada data mining. 

BAB IV HASIL DAN ANALISIS 

Bab ini menjelaskan tentang pembahasan permasalahan yang telah 

dirumuskan dengan menggunakan landasan teori yang mendukung 

dan disajikan secara rinci. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari laporan Tugas Akhir yang dibuat 

dan saran untuk penelitian selanjutnya. 
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