
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Data mining 

Data mining adalah proses menemukan pola dan pengetahuan menarik 

dari sejumlah besar data. Sumber data dapat mencakup database, gudang data, 

web, repositori informasi lain, atau data yang dialirkan ke sistem secara dinamis 

(Han et al, 2012). 

 Tan (2006) mendefinisikan data mining sebagai proses untuk 

mendapatkan informasi yang berguna dari gudang basis data yang besar. Data 

mining juga dapat diartikan sebagai pengekstrakan informasi baru yang diambil 

dari bongkahan data besar yang membantu dalam pengambilan keputusan 

(Prasetyo, 2012). 

 Kemajuan luar biasa yang terus berlanjut dalam bidang data mining 

didorong oleh beberapa faktor antara lain (Larose, 2005): 

1. Pertumbuhan yang cepat dalam kumpulan data. 

2. Penyimpanan data dalam data warehouse, sehingga seluruh perusahaan 

memiliki akses ke dalam database yang handal. 

3. Adanya peningkatan akses data melalui navigasi web dan internet. 

4. Teknik kompetisi bisnis untuk meningkatkan penguasaan pasar dalam 

globalisasi ekonomi. 

5. Perkembangan teknologi perangkat lunak untuk data mining (ketersediaan 

teknologi). 

6. Perkembangan yang hebat dalam kemampuan komputasi dan 

pengembangan kapasitas media penyimpanan. 

Data mining dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan tugas yang 

dapat dilakukan, yaitu (Larose, 2005):  

1. Deskripsi 

Terkadang peneliti dan analis secara sederhana ingin mencoba mencari 

cara untuk menggambarkan pola dan kecenderungan yang terdapat dalam 

data. Sebagai contoh, petugas pengumpulan suara mungkin tidak dapat 
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menemukan keterangan atau fakta bahwa siapa yang tidak cukup 

profesional akan sedikit didukung dalam pemilihan presiden. Deskripsi 

dari pola dan kecenderungan sering memberikan kemungkinan penjelasan 

untuk suatu pola atau kecenderungan.  

2. Estimasi 

Estimasi hampir sama dengan klasifikasi, kecuali variabel target estimasi 

lebih ke arah numerik daripada ke arah kategori. Model dibangun 

menggunakan record lengkap yang menyediakan nilai dari variabel target 

sebagai nilai prediksi. Selanjutnya pada peninjauan berikutnya, estimasi 

nilai dari variabel target dibuat berdasar nilai variabel prediksi. Sebagai 

contoh, akan dilakukan estimasi tekanan darah systolic dari pasien rumah 

sakit berdasarkan umur pasien, jenis kelamin, indeks berat badan dan level 

sodium darah. Hubungan antara tekanan darah systolic dan nilai variabel 

prediksi dalam proses pembelajaran akan menghasilkan model estimasi. 

Model estimasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk kasus baru lainnya.  

3. Prediksi 

Prediksi hampir sama dengan klasifikasi dan estimasi, kecuali bahwa 

dalam prediksi nilai dari hasil akan ada di masa mendatang.  

Contoh dari prediksi dalam bisnis dan penelitian adalah:  

a. Prediksi harga beras dalam tiga bulan yang akan datang.  

b. Prediksi persentase kenaikan kecelakaan lalu lintas tahun depan jika 

batas bawah kecepatan dinaikan.  

Beberapa metode dan teknik yang digunakan dalam klasifikasi dan 

estimasi dapat pula digunakan (untuk keadaan yang tepat) untuk prediksi.  

4. Klasifikasi 

Dalam klasifikasi, terdapat target variabel kategori. Contoh penggolongan 

pendapatan, dapat dipisahkan dalam tiga kategori yaitu pendapatan tinggi, 

pendapatan sedang dan pendapatan rendah.  

Contoh lain klasifikasi dalam bisnis dan penelitan adalah:  

a. Menentukan apakah suatu transaksi kartu kredit merupakan transaksi 

yang curang atau bukan.  
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b. Memperkirakan apakah suatu pengajuan hipotek oleh nasabah 

merupakan suatu kredit yang baik atau buruk.  

c. Mendiagnosa penyakit seorang pasien untuk mendapatkan termasuk 

kategori penyakit apa.  

5. Pengklusteran 

Pengkluteran merupakan pengelompokan record, pengamatan, atau 

memperhatikan dan membentuk kelas obyek-obyek yang memiliki 

kemiripan. Cluster adalah kumpulan dari record yang memiliki kemiripan 

satu dengan yang lainnya dan memiliki ketidakmiripan dengan record-

record dalam cluster lain. Pengklusteran berbeda dengan klasifikasi yaitu 

tidak adanya variabel target dalam pengklusteran. Pengklusteran tidak 

mencoba untuk melakukan klasifikasi, mengestimasi atau memprediksi 

nilai dari variabel target. Akan tetapi algoritma pengklusteran mencoba 

untuk melakukan pembagian terhadap keseluruhan data menjadi 

kelompok-kelompok yang memiliki kemiripan, yang mana kemiripan 

record dalam satu kelompok akan bernilai maksimal sedangkan kemiripan 

dengan record dalam kelompok lain akan bernilai minimal.  

Contoh pengklusteran dalam bisnis dan penelitian adalah:  

a. Mendapatkan kelompok-kelompok konsumen untuk target pemasaran 

dari suatu produk bagi perusahaan yang tidak memiliki dana 

pemasaran yang besar.  

b. Untuk tujuan audit akuntansi, yaitu melakukan pemisahan terhadap 

perilaku financial dalam baik dan mencurigakan.  

c. Melakukan pengklusteran terhadap ekspresi dari gen, untuk 

mendapatkan kemiripan perilaku dari gen dalam jumlah besar.  

6. Asosiasi 

Tugas asosiasi dalam data mining adalah menemukan atribut yang muncul 

dalam satu waktu. Dalam dunia bisnis lebih umum disebut sebagai analisis 

keranjang belanja. Contoh assosiasi dalam bisnis dan penelitian adalah:  
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a. Meneliti jumlah pelanggan dari perusahaan telekomuniasi seluler yang 

diharapkan untuk memberikan respon positif terhadap penawaran 

upgrade layanan yang diberikan.  

b. Menemukan barang dalam supermarket yang dibeli secara bersamaan 

dan barang yang tidak pernah dibeli secara bersamaan. 

 Beberapa orang menganggap data mining sebagai sinonim dari knowledge 

discovery from data (KDD), sementara data mining hanya sebagai langkah 

penting dalam proses penemuan pengetahuan. Proses penemuan pengetahuan ini 

ditunjukkan pada Gambar 2.1 sebagai urutan iteratif dari langkah-langkah berikut 

(Han et al, 2012): 

 

Gambar 2.1 Data Mining sebagai Langkah dalam Proses Penemuan Pengetahuan 

(Sumber: Han et al, 2012) 

1. Membersihkan data (untuk menghilangkan kebisingan dan data yang tidak 

konsisten). 

2. Integrasi data (dimana beberapa sumber data dapat digabungkan). 

3. Pemilihan data (dimana data yang relevan dengan tugas analisis diambil 

dari database). 
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4. Transformasi data (dimana data ditransformasikan dan dikonsolidasikan 

ke dalam bentuk yang sesuai untuk pertambangan dengan melakukan 

operasi ringkasan atau agregasi). 

5. Data mining (proses penting dimana metode cerdas diterapkan untuk 

diekstraksi pola data). 

6. Evaluasi pola (untuk mengidentifikasi pola yang benar-benar menarik 

yang mewakili pengetahuan berdasarkan tindakan yang menarik). 

7. Presentasi pengetahuan (dimana teknik representasi visualisasi dan 

pengetahuan digunakan untuk menyajikan pengetahuan yang ditambang 

kepada pengguna). 

2.2 Normalisasi Data 

 Normalization atau normalisasi adalah proses transformasi dimana sebuah 

atribut numerik diskalakan dalam range yang lebih kecil seperti -1,0 sampai 1,0, 

atau 0,0 sampai 1,0 (Junaedi dkk, 2011). Ada beberapa metode untuk normalisasi 

data, salah satunya yaitu min-max normalization. Pada min-max normalization 

rentang nilainya yaitu 0 sampai 1. Min-max normalization memetakan sebuah 

value v dari atribut A menjadi v' ke dalam range [new_min
A
,   new_max

A
] 

berdasarkan persamaan 2.1. 

v'= 
v-minA

maxA-minA

  ....................................................................... (2.1) 

2.3 Principal Component Analysis (PCA) 

 PCA digunakan untuk reduksi dimensi. PCA dikembangkan oleh Pearson 

pada tahun 1901 dan dikembangkan secara mandiri oleh Hotelling, 1933; Jolliffe, 

1986. Tujuan PCA adalah untuk menghasilkan jumlah band yang berkurang 

dengan informasi yang terkonsentrasi (Marsboom et al, 2018). 

 PCA melakukan pemetaan/transformasi set data dari dimensi lama ke 

dimensi baru (yang relatif berdimensi lebih rendah) dengan memanfaatkan teknik 

dalam aljabar linear, tanpa memerlukan masukan parameter tertentu dalam 

memberikan keluaran hasil pemetaannya (Prasetyo, 2012). Langkah-langkah PCA 

yaitu (Marsboom et al, 2018): 
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1. Normalisasi data dengan cara mengurangkan tiap data dengan mean. 

2. Hitung matriks kovarian. 

3. Hitung eigen vector dan eigen value. 

4. Pilih komponen dan bentuk vektor fitur. 

5. Data set baru. 

 PCA mempunyai beberapa karakteristik, yaitu (Hermawati, 2013): 

1. Punya kecenderungan untuk mengenali pola terkuat dalam dataset.  

2. Sebagian besar variabel data dapat ditangkap oleh sebagian kecil dari total 

dimensi data tersebut. Sebagai hasilnya, penurunan dimensionalitas 

menggunakan PCA dapat menghasilkan data yang berdimensi rendah dan 

memungkinkan untuk mengaplikasikan tekhnik yang tidak dapat bekerja 

baik pada dimensi tinggi. 

3. Karena noise dalam data lebih lemah dibandingkan polanya, penurunan 

dimensi dapat mengurangi banyak noise. 

2.4 Clustering 

 Analisis cluster adalah proses mempartisi satu set objek data (atau 

observasi) ke dalam himpunan bagian. Setiap subset adalah cluster, sehingga 

objek dalam cluster mirip satu sama lain, namun berbeda dengan objek dalam 

kelompok lain. Kumpulan kelompok hasil dari analisis cluster dapat disebut 

sebagai clustering. Dalam konteks ini, metode pengelompokan yang berbeda 

dapat menghasilkan clustering yang berbeda pada kumpulan data yang sama. 

Partisi ini tidak dilakukan oleh manusia, namun dengan algoritma clustering. Oleh 

karena itu, pengelompokan berguna karena dapat menyebabkan penemuan 

kelompok yang sebelumnya tidak diketahuidalam data (Han et al, 2012). 

2.5 Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise (DBSCAN) 

 DBSCAN diperkenalkan oleh Ester, algoritma ini merupakan teknik 

clustering non-parametrik (Tran et al, 2012). DBSCAN merupakan salah satu 

algoritma clustering yang mengelompokkan obyek ke dalam cluster dimana 

kategori atau class data ujinya belum diketahui (unsupervised learning). 

Algoritma ini cukup populer dan mendapatkan penghargaan the test of the time 
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award, yaitu penghargaan yang diberikan untuk algoritma yang memperoleh 

perhatian khusus dalam hal teori maupun prakteknya, pada konferensi tentang 

data mining yang diselenggarakan oleh Associacion for Computing Machinery 

(ACM) pada tahun 2014 (ACM, 2014 dalam Furqon dan Muflikhah, 2016).  

 DBSCAN adalah algoritma pengelompokan yang didasarkan pada 

kepadatan (density) data. Konsep kepadatan yang dimaksud dalam DBSCAN 

adalah jumlah data yang berada dalam radius Eps (ε) dari setiap data. Jika jumlah 

data dalam radius ε lebih dari atau sama dengan MinPts (jumlah minimal data 

dalam radius ε), data tersebut masuk dalam kategori kepadatan yang diinginkan, 

jumlah data dalam radius tersebut termasuk data itu sendiri (Prasetyo, 2012). 

 Metode ini melakukan pengelompokan dengan baik pada data 

berkepadatan tinggi, dan bisa menemukan bentuk sembarang kelompok dengan 

baik. DBSCAN dapat memisahkan data berkepadatan tinggi dan data 

berkepadatan rendah karena algoritma ini berbasis kepadatan data. 

 Dalam Algoritma ini dikenal beberapa istilah seperti berikut (Arsih et al, 

2016):  

1. Core adalah titik pusat dalam cluster didasarkan pada densitas dimana ada 

sejumlah titik yang harus berada dalam Eps (radius atau nilai ambang 

batas), MinPts (minimal titik dalam cluster) yang ditentukan pengguna. 

2. Border adalah titik yang menjadi batasan dalam kawasan titik pusat (core). 

3. Noise adalah titik yang tidak dapat dijangkau oleh core dan bukan 

merupakan border. 

4. Densitas terjangkau langsung adalah sebuah titik dikatakan titik terjangkau 

langsung apabila titik tersebut terhubung secara langsung dengan titik 

pusat (core). 

5. Densitas terjangkau adalah sebuah titik dikatakan titik terjangkau apabila 

titik tersebut terhubung secara tidak langsung dengan titik pusat (core). 

6. Densitas terhubung adalah sebuah titik dikatakan saling terhubung satu 

sama lain oleh titik lain.  

 Algoritma DBSCAN membutuhkan dua parameter penting, yaitu Eps (ε) 

dan jumlah data tetangga minimal untuk membentuk kelompok (MinPts). Adapun 
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algoritma dari DBSCAN adalah sebagai berikut (Devi et al, 2015): 

1. Pilih titik awal r secara acak.  

2. Inisialisasi parameter input MinPts dan Eps. 

3. Hitung Eps atau semua jarak densitas terjangkau terhadap r menggunakan 

jarak euclidean 

𝑑𝑖𝑗 =  √∑ (𝑥𝑖𝑎 − 𝑥𝑗𝑎)²𝑝
𝑎   ......................................................................(2.2) 

Dimana 𝑥𝑖𝑎 adalah variabel ke-a dari obyek i (i=1, ..., n; a=1, ...., p) dan 

𝑑𝑖𝑗 adalah nilai Euclidean Distance. 

4. Jika jumlah titik yang memenuhi Eps lebih dari MinPts maka titik r 

adalah titik pusat (core) dan cluster terbentuk. 

5. Ulangi langkah 3 – 4 hingga semua titik diproses. Jika r adalah titik 

border dan tidak ada titik yang densitas terjangkau terhadap r, maka 

proses dilanjutkan ke titik yang lain. 

 Beberapa keuntungan yang dimiliki oleh algoritma DBSCAN, yaitu 

(Scitovski, 2017): 

1. Mengenali cluster non-konveks. 

2. Partisi dengan jumlah cluster yang paling tepat diperoleh secara otomatis. 

3. Tidak perlu menggunakan indeks untuk menentukan jumlah cluster yang 

sesuai dalam sebuah partisi. 

 Karakteristik DBSCAN dapat diringkas menjadi seperti berikut (Mumtaz, 

2010): 

1. DBSCAN membutuhkan dua parameter yaitu Eps dan poin minimum 

(MinPts). Dimulai dengan titik awal secara acak yang belum pernah 

dikunjungi. Kemudian menemukan semua titik tetangga dalam jarak Eps 

dari titik awal. 

2. Jika jumlah tetangga lebih besar dari atau sama dengan MinPts, maka 

terbentuklah suatu cluster. Titik awal dan tetangganya ditambahkan ke 

cluster ini dan titik awal ditandai sebagai dikunjungi. Kemudian algoritma 

mengulangi proses evaluasi untuk semua tetangga secara rekursif. 

3. Jika jumlah tetangga kurang dari MinPts, titik ditandai sebagai noise. 
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4. Jika cluster telah diperluas sepenuhnya (semua titik dalam jangkauan 

dikunjungi), maka algoritma melanjutkan iterasi pada titik yang belum 

dikunjungi dalam dataset. 

2.6 Silhouette Index (SI) 

 SI dapat digunakan untuk memvalidasi baik sebuah data, cluster tunggal 

(satu cluster dari sejumlah cluster), atau bahkan keseluruhan cluster. Untuk 

menghitung nilai SI dari sebuah data ke-i, ada 2 komponen yaitu ai dan bi. ai 

adalah rata-rata jarak data ke-i terhadap semua semua data lainnya dalam satu 

cluster, sedangakan bi didapatkan dengan menghitung rata-rata jarak data ke-i 

terhadap semua data dari cluster yang lain tidak dalam satu cluster dengan data 

ke-i, kemudian diambil yang terkecil (Tan et al, 2006, dalam Prasetyo, 2014). 

Berikut rumus untuk menghitung nilai 𝑎𝑖
𝑗
: 

𝑎𝑖
𝑗

=  
1

𝑚𝑗−1
∑ 𝑑 (𝑥𝑖

𝑗
, 𝑥𝑟

𝑗
)

𝑚𝑗

𝑟=1
𝑟≠𝑖

        𝑖 = 1,2, … , 𝑚𝑗 .................................................(2.3) 

𝑑 (𝑥𝑖
𝑗
, 𝑥𝑟

𝑗
) adalah jarak data ke-i dengan data ke-r dalam satu cluster j, sedangkan 

mj adalah jumlah data dalam cluster ke-j. Berikut rumus untuk menghitung nilai 

𝑏𝑖
𝑗
: 

𝑏𝑖
𝑗

=  𝑚𝑖𝑛𝑛=1,…,𝑘  
𝑛≠𝑗

{
1

𝑚𝑛
∑ 𝑑 (𝑥𝑖

𝑗
, 𝑥𝑟

𝑛)
𝑚𝑛
𝑟=1
𝑟≠𝑖

}         𝑖 = 1,2, … , 𝑚𝑛 ...........................(2.4) 

Untuk mendapatkan Silhouette Index (SI) data ke-i menggunakan persamaan 2.5. 

𝑆𝐼𝑖
𝑗

=  
𝑏𝑖

𝑗
− 𝑎𝑖

𝑗

max{𝑎
𝑖
𝑗
,𝑏

𝑖
𝑗
}
  ............................................................................................... (2.5) 

 Nilai ai mengukur seberapa tidakmirip sebuah data degnan cluster yang 

diikutinya, nilai yang semakin kecil menunjukkan semakin tepat data tersebut 

berada di cluster tersebut. Nilai bi yang besar menunjukkan seberapa jeleknya data 

terhadap cluster lain. Nilai SI yang didapat dalam rentang [-1,+1]. Nilai SI yang 

mendekati 1 menunjukkan bahwa data tersebut semakin tepat berada dalam 

cluster tersebut. Nilai SI negatif menunjukkan bahwa data tersebut tidak tepat 
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berada dalam cluster tersebut. SI bernilai 0 (atau mendekati nol) menunjukkan 

data tersebut posisinya berada di perbatasan di antara dua cluster. Berikut 

persamaan untuk menghitung nilai SI dari sebuah cluster: 

𝑆𝐼𝑗 =
1

𝑚𝑗
∑ 𝑆𝐼𝑖

𝑗𝑚𝑗

𝑖=1
 .............................................................................................(2.6) 

Nilai SI global diperoleh dengan persamaan 2.7. 

𝑆𝐼 =
1

𝑘
∑ 𝑆𝐼𝑗

𝑘
𝑗=1  ................................................................................................(2.7) 

k adalah jumlah cluster. 

2.7 Gempa Bumi 

 Gempa bumi termasuk salah satu peristiwa alam yang sering terjadi di 

Indonesia. Hal ini disebabkan letak geografis Indonesia yang berada diantara tiga 

lempeng tektonik dunia. 

2.7.1 Defenisi Gempa Bumi 

 Gempa bumi adalah bergetarnya permukaan tanah karena pelepasan energi 

secara tiba-tiba dari pecah/slipnya massa batuan di lapisan kerak bumi 

(Pawirodikromo, 2012). Pergerakan tiba‐tiba dari lapisan batuan di dalam bumi 

menghasilkan energi yang dipancarkan ke segala arah berupa gelombang 

gempa bumi atau gelombang seismik (Sunarjo et al, 2012). Saat gelombang 

tersebut mencapai permukaan bumi, getaran yang dihasilkannya dapat merusak 

segala sesuatu yang ada di permukaan bumi seperti bangunan maupun 

infrastruktur lainnya, sehingga menimbulkan jatuhnya korban jiwa dan kerugian 

harta benda. Disamping itu, gempa bumi juga sering diikuti oleh bencana alam 

lainnya seperti  tanah longsor dan gelombang tsunami. Ada beberapa karakteristik 

gempa bumi, yaitu: 

1. Waktu terjadinya gempa bumi (Origin Time - OT) 

2. Lokasi pusat gempa bumi (Episenter) 

3. Kedalaman pusat gempa bumi (Depth) 

4. Kekuatan gempa bumi (Magnitudo) 
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2.7.2 Tahap-Tahap Kejadian Gempa Bumi 

 Tahap-tahapan terjadinya gempa bumi, yaitu (Pawirodikromo, 2012): 

1. Step 1 

Dua lempeng yang saling bertumbukan di daerah subdaksi mulai 

menimbulkan tegangan geser, karena dua lempeng tidak dapat bergerak 

bebas melainkan saling mengunci dan tegangan geser terkamulais terus 

(stress buid-up). 

2. Step 2 

Lempeng atas mulai tertekuk/bukling karena gerakan desaknya 

tertahan/terkunci. Kondisi seperti ini terus berlangsung sampai puluhan 

tahun dan bahkan ratusan tahun. Akibatnya terjadilah bukit-bukit di 

lempeng atas, sementara tegangan geser bertambah terus. Pada tahapan ini 

retakan-retakan kecil sudah mulai terjadi, kecepatan gelombang seismic  

mulai menurun. Periode ini dapat bulanan, tahunan, bahkan puluhan 

tahunan. 

3. Step 3 

Retakan-retakan batuan sudah sampai pada batas keseimbangan, pada 

kondisi tersebut batuan sudah mencapai instabilitas. Retakan-retakan 

sudah terisi oleh air dari sekitar sehingga kecepatan gelombang seismik 

meningkat lagi. Karena ada pelumasan oleh kandungan air maka 

pergeseran batuan akan mudah terjadi. 

4. Step 4 

Pada tempat yang paling lemah, batuan benar-benar pecah, slip atau 

kontak batuan yang terkunci menjadi terlepas maka terjadilah peristiwa 

gempa bumi. Pada saat batuan pecah/slip maka sejumlah energi akan 

dilepaskan. Pada kejadian dip-slip maka dapat menimbulkan tsunami. 

5. Step 5 

Setelah selesai gempa bumi maka terjadi keseimbangan baru. 

2.7.3 Jenis Gempa Ditinjau dari Penyebabnya 

 Tipe gempa bumi yang umum ada dua, yaitu gempa tektonik dan gempa 

vulkanik (Kurniawan, 2011). Bolt (1978, 1996) dalam Pawirodikromo, 2012 
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mengatakan bahwa ada beberapa jenis gempa bumi yang dikategorikan 

berdasarkan sebab-sebab kejadiannya. Jenis-jenis gempa bumi sebagai berikut: 

1. Gempa Runtuhan (Collapse Earthquake) 

Runtuhan lapisan tanah baik runtuhan di dalam gua–gua dan tambang-

tambang dalam batas-batas tertentu dapat mengakibatkan getaran pada 

tanah. Gua-gua atau tambang-tambang menjadi runtuh semata-mata karena 

tegangan yang berlebihan akibat gaya gravitasi ataupun perubahan properti 

tanah/batuan. Ledakan pada pekerjaan bawah tanah yang mengakibatkan 

runtuhnya lapisan batu/tanah juga dapat mengakibatkan getaran dalam 

tanah. 

2. Gempa Vulkanik (Volcanic Earthquake)  

Gempa vulkanik terjadi karena adanya aktifitas vulkanik yaitu proses 

keluar paksanya magma panas ke atas permukaan tanah. Keluar paksa 

yang dimaksud adalah keluarnya magma yang tidak lancar, sehingga dapat 

menimbulkan ledakan. Getaran tanah yang ditimbulkan oleh proses 

keluarnya magma panas secara paksa (meledak) menyerupai gempa bumi 

walaupun intensitasnya lebih kecil dari gempa tektonik. 

3. Gempa Ledakan (Explosion Earthquake) 

Gempa ledakan terjadi karena adanya ledakan yang sangat besar di dalam 

tanah misalnya akibat percobaan ledakan nuklir di bawah tanah.  Ledakan 

nuklir di bawah tanah dapat akan menghasilkan energi nuklir, panas, dan 

tekanan yang sangat tinggi. Bolt (1978) mengatakan bahwa ledakan nuklir 

di bawah tanah dapat mengakibatkan getaran tanah yang setara dengan 

gempa bumi dengan ukuran M = 7 pada skala Richter. 

4. Gempa Tektonik (Tectonic Earthquake) 

Gempa bumi jenis ini erat sekali hubungannya degna aktifitas lempeng 

tektonik baik skala regional maupun global. Gerakan lempeng 

tektonik/massa batuan dapat saling beradu, saling menggeser, saling tarik, 

dan kombinasi diantaranya. Kerusakan lapis kerak bumi yang terjadi 

secara tiba-tiba menimbulkan getaran yang disebarkan ke semua arah yang 

selanjutnya merambat sampai permukaan tanah. 
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2.7.4 Kedalaman dan Kekuatan Gempa Bumi 

 Menurut Fowler (1990) dalam Sunarjo, 2012 mengklasifikasikan gempa 

bumi berdasarkan kedalaman fokus (hypocentre) sebagai berikut:  

1. Gempa bumi dangkal (shallow) kurang dari 70 km 

2. Gempa bumi menengah (intermediate) kurang dari 300 km  

3. Gempa bumi dalam (deep) lebih dari 300 km atau 450 km. 

Gempa bumi dangkal menimbulkan efek goncangan dan kehancuran yang 

lebih dahsyat dibanding gempa bumi dalam. Ini karena sumber gempa bumi lebih 

dekat ke permukaan bumi sehingga energi gelombangnya lebih besar. 

 Berdasarkan kekuatannya atau magnitudo (M) berskala Richter (SR) 

dapat dibedakan atas : 

1. Gempa bumi sangat besar M > 8 SR 

2. Gempa bumi besar M 7 ‐ 8 SR 

3. Gempa bumi merusak M 5 ‐ 6 SR 

4. Gempa bumi sedang M 4 ‐ 5 SR 

5. Gempa bumi kecil M 3 ‐ 4 SR 

6. Gempa bumi mikro M 1 ‐ 3 SR 

7. Gempa bumi ultra mikro M < 1 SR 

2.7.5 Jalur Gempa Bumi 

 Litosfer bumi terbagi dalam 13 lempeng besar dan kecil, secara berurutan 

adalah sebagai berikut: Pasifik, Eurasia, India‐Australia, Afrika, Amerika Utara, 

Amerika Selatan, Antartika, Nasca, Arab, Karibia, Filipina, Scotia, Cocos. Dari 

keseluruhan lempeng tersebut tiga di antaranya merupakan jalur utama gempa 

bumi yang merupakan batas pertemuan dari beberapa lempeng tektonik aktif, 

antara lain: Jalur Mid‐Atlantic, Sirkum Pasifik, dan Mediteranian (Sunarjo, 2012). 

 Jalur gempa bumi Mid‐Atlantic, mengikuti Mid‐Atlantic Ridge yaitu 

Spitsbergen, Iceland, dan Atlantik selatan. Jalur gempa bumi Sirkum 

Pasifik, dimulai dari Cardilleras de los Andes (Chili, Equador, dan Caribia), 

Amerika Tengah, Mexico, California British Columbia, Alaska, Alaution 

Islands, Kamchatka, Jepang, Taiwan, Filipina, Indonesia, Polynesia, dan berakhir 
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di Selandia Baru (New Zealand) (Sunarjo, 2012). Jalur Sirkum Pasifik adalah jalur 

wilayah dimana banyak terjadi gempa-gempa dalam dan juga gempa-gempa besar 

yang dangkal  (Hartuti, 2009). Di Indonesia wilayah yang termasuk sebagai jalur 

gempa bumi sirkum pasifik ialah Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya. 

 Jalur gempa bumi Mediteranian atau trans‐Asiatic, dimulai dari Azores, 

Mediteran (Maroko, Portugal, Italia, Balkan, Rumania), Turki, Kaukasus, Irak, 

Iran, Afghanistan, Himalaya, Burma, Indonesia (Sunarjo, 2012). Pada jalur ini 

sering terjadi gempa tektonik dan vulkanik. Di Indonesia wilayah yang termasuk 

sebagai jalur gempa bumi Mediteranian ialah Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara dan 

Laut Banda. 

 Sebanyak 80% dari gempa di dunia terjadi di jalur Sirkum Pasifik yang 

sering disebut sebagai Ring of Fire karena juga merupakan jalur Vulkanik. 

Sedangkan pada jalur Mediteran terdapat 15% gempa dan sisanya sebanyak 5% 

tersebar di Mid‐Atlantic dan tempat‐tempat lainnya (Sunarjo, 2012).  

2.8 RapidMiner 

RapidMiner adalah sistem yang mendukung desain dan dokumentasi 

keseluruhan proses data mining. RapidMiner tidak hanya menawarkan operator 

yang hampir komprehensif, tetapi juga struktur yang mengekspresikan aliran 

kontrol dari proses (Hofmann dan Klinkenberg, 2014). 

2.9 Matrix Laboratory (Matlab) 

 Matlab yaitu sebuah program untuk menganalisis dan mengkomputasi data 

numerik, dan Matlab juga merupakan suatu bahasa pemrograman matematika 

lanjutan, yang dibentuk dengan dasar pemikiran yang menggunakan sifat dan 

bentuk matriks. Matlab merupakan bahasa pemrograman yang dikembangkan 

oleh The Mathwork Inc. yang hadir dengan fungsi dan karakteristik yang berbeda 

dengan bahasa pemrograman lain yang sudah ada lebih dahulu seperti Delphi, 

Basic maupun C++. (Prasetyo, 2014). 

2.10 Quantum GIS (QGIS) 

Quantum GIS (QGIS) adalah aplikasi desktop Geographic Information System 

(GIS) gratis dan open source yang menyediakan tampilan data, pengeditan dan 
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analisis. QGIS memungkinkan pengguna untuk membuat peta dengan banyak 

layer menggunakan proyeksi peta yang berbeda. QGIS mendukung dxf, 

shapefile, coverages, personal geo-database, map info dan postgis. Ada banyak 

plug-in yang tersedia untuk memperluas fungsi inti software. Plug-in ditulis 

dalam bahasa C ++ atau Python yang memperluas kemampuan QGIS (Jain et al, 

2017). 

2.11 Penelitian Terdahulu  

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 

kenyataannya bahwa partisi dengan jumlah cluster yang paling tepat diperoleh 

secara otomatis tanpa menggunakan indeks (Scitovski, 2017). 

C.Kondal Raj melakukan penelitian yang membandingkan algoritma K-

Means, K-Medoids, dan DBSCAN dengan judul Comparison of K-Means, K-

Medoids, DBSCAN Algorithms Using DNA Microarray Dataset. Penelitian ini 

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 yang berjudul A Density-

Based Algorithm for Discovering Clustersin 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). 

Muhammad Tanzil Furqon dan Lailil Muflikhah juga telah melakukan 

penelitian menggunakan algoritma DBSCAN pada penelitian yang berjudul 

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 
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algoritma DBSCAN menghasilkan hasil yang cukup bagus dengan cukup 

tingginya nilai Silhouette Coefficient pada proses pengujian (Furqon & Muflikhah, 

2016).    
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