
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia mempunyai tatanan geologi yang cukup rumit, hal ini 

disebabkan Indonesia terletak pada jalur pertemuan tiga lempeng besar dunia 

(Triple Junction Convergen) yaitu Lempeng Eurasia yang bergerak relatif kearah 

selatan, lempeng Indo-Australia yang relatif bergerak ke arah utara, serta 

Lempeng Pasifik yang bergerak relatif ke arah barat daya, serta saling 

bertumbukan satu sama lain. Menurut teori lempeng tektonik, permukaan bumi 

tepecah menjadi beberapa lempeng tektonik besar. Lempeng tektonik adalah 

segmen keras kerak bumi yang mengapung diatas astmosfer yang cair dan panas. 

Oleh karena itu, maka lempeng tektonik ini bebas untuk bergerak dan saling 

berinteraksi satu sama lain. Daerah perbatasan lempeng-lempeng tektonik, 

merupakan tempat-tempat yang memiliki kondisi tektonik yang aktif, yang 

menyebabkan gempa bumi, gunung berapi dan pembentukan dataran tinggi 

(Plummer dkk: 2003). 

Meletusnya Gunung Sinabung di tahun 2013 menyebabkan terjadinya 

gempa di daerah Sumatera Utara. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika 

(BMKG) Sumatera Utara menyatakan tingginya peluang gempa di Sumatera 

Utara disebabkan Kepulauan Indonesia mempunyai tatanan keseismotektonikan 

yang komplek dengan ciri kerawanan bencana gempa bumi yang cukup tinggi. 

Hal tersebut dikenal dengan adanya patahan-patahan aktif seperti patahan aktif 

Sumatra dan patahan aktif Mentawai (Sumatera), Cimandiri, Citandui, Unggaran, 

Lasem (Jawa), Meratus (Kalimantan), Walanai-Paternoster, Palu-Koro, Gorontalo 

(Sulawesi), Sorong dan Tarera-Aiduna (Papua) serta patahan aktif busur belakang 

Flores (Nusa Tenggara). Patahan-patahan aktif ini merupakan lajur sumber gempa 

bumi yang sangat potensial, beberapa diantaranya melewati kota-kota besar 

termasuk Medan Sumatera Utara. 

Kekuatan gempa yang tinggi mempunyai dampak negatif yang dirasakan 

banyak makhluk hidup diantaranya mengakibatkan kerusakan bangunan, 
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traumatic pada makhluk hidup dan lain-lain. Permasalahan yang paling umum 

yaitu kurangnya persiapan informasi dalam memberikan peringatan awal 

terjadinya gempa, daerah yang sulit dijangkau, kurangnya biaya, serta dibutuhkan 

waktu yang cukup lama untuk menjangkau daerah bencana. Hal ini menjadi 

alasan untuk menggunakan model statistik yang tepat untuk memodelkan bentuk 

distribusi data kekuatan gempa dalam menafsirkan akibat-akibat yang terjadi dari 

fenomena tersebut (Choi, 2002). 

Beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan pemodelan gempa 

diantaranya, penelitian yang dilakukan oleh: Guntur Pasau dan Adey Tanauma 

(2011) dengan judul “Pemodelan Sumber Gempa di Wilayah Sulawesi Utara 

Sebagai Upaya Mitigasi Bencana Gempa Bumi”, Marta Erdini (2011) dengan 

judul “Distribusi Weibull dan Pareto untuk Data Tinggi Gelombang Tsunami”, 

Rani Sari Hermita, Warsono dan Dian Kurnia Sari (2008) dengan judul 

“Pendugaan Parameter Distribusi Generalized Weibull dengn Menggunakan 

Metode Kemungkinan Maksimum” dan Yopi Ruben Serhalawan dan Dimas 

Salomo J. Sianipar (2017) dengan judul “Pemodelan Mekanisme Sumber Gempa 

Bumi Ransiki 2012 Berkekuatan MW 6,7”. 

Berdasarkan hasil penelitian Calvi dan Pinho (2006) menyatakan bahwa 

kekuatan gempa yang dapat dirasakan banyak orang adalah sebesar ≥ 4,3 SR. 

Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti dan memodelkan gempa di Sumatera 

Utara dengan pemilihan model terbaik. Dalam hal ini penulis menggunakan 

beberapa distribusi ekstrim diantaranya distribusi Generalized Pareto, 

Generalized Extreme Value (GEV) dan Generalized Weibull. Oleh karena itu 

penulis tertarik mengambil judul “Perbandingan Estimasi Parameter 

Distribusi Generalized Pareto, Generalized Extreme Value (GEV) dan 

Generalized Weibull untuk Memodelkan Gempa” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat 

diambil rumusan masalah dari penelitian ini yaitu seperti berikut:  
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1. Bagaimana memodelkan distribusi Generalized Pareto, Generalized 

Extreme Value (GEV) dan Generalized Weibull untuk data kekuatan 

gempa di Sumatera Utara 2013?. 

2. Bagaimana menentukan distribusi yang sesuai untuk memodelkan 

kekuatan gempa di Sumatera Utara 2013?. 

1.3 Batasan Masalah 

Didalam penelitian ini terdapat beberapa hal yang menjadi batasan 

masalah, diantaranya:  

1. Data yang digunakan yaitu data kekuatan gempa sebesar ≥ 4,3 SR di 

Daerah Sumatera Utara dari bulan Januari 2013-Desember 2013. 

2. Distribusi ekstrim yang digunakan yaitu distribusi Generalized Pareto, 

Generalized Extreme Value (GEV) dan Generalized Weibull dengan 

masing-masing tiga parameter. 

3. Model terbaik yang dihasilkan terbatas untuk memodelkan kekuatan 

gempa di Sumatera Utara 2013. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Memodelkan distribusi Generalized Pareto, Generalized Extreme Value 

(GEV) dan Generalized Weibull untuk data kekuatan gempa di Sumatera 

Utara 2013. 

2. Memperoleh distribusi yang sesuai untuk memodelkan kekuatan gempa di 

Sumatera Utara 2013. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagi Penulis  

Menambah pengetahuan penulis tentang distribusi Generalized Pareto, 

Generalized Extreme Value (GEV) dan Generalized Weibull serta 

mengaplikasikannya dalam pemodelan gempa di Sumatera Utara 2013. 
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2. Bagi Lembaga Pendidikan  

Sebagai sarana informasi bagi pembaca, sebagai tambahan referensi untuk 

penelitian selanjutnya mengenai penerapan distribusi Generalized Pareto, 

Generalized Extreme Value (GEV) dan Generalized Weibull serta sebagai 

bahan referensi bagi pihak lain yang membutuhkan. 

3. Bagi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Sumatera 

Utara 

Memberikan gambaran model distribusi kekuatan gempa yang terjadi di 

Sumatera Utara pada Tahun 2013. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I   Pendahuluan 

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II  Landasan Teori 

Bab ini berisikan tentang teori-teori yang digunakan dalam 

penelitian, yaitu kekuatan gempa serta pembentukan model 

distribusi Generalized Pareto, Generalized Extreme Value (GEV) 

dan Generalized Weibull. 

BAB III  Metodologi Penelitian 

Bab ini berisikan langkah-langkah dalam mengestimasi parameter 

dan pemilihan model yang tepat untuk memodelkan kekuatan 

gempa di Sumatera Utara 2013.  

BAB IV  Pembahasan 

Bab ini berisikan hasil dan pembahasan mengenai distribusi 

Generalized Pareto, Generalized Extreme Value (GEV) dan 

Generalized Weibull dalam memilih model yang tepat untuk 

memodelkan kekuatan gempa di Sumatera Utara 2013. 
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BAB V  Penutup 

Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan 

saran-saran penulis kepada pembaca untuk perbaikan mengenai 

penelitian yang sedang dilakukan. 


