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Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada 

pertemuan empat lempeng tektonik yang sangat kompleks dan 

aktif, yaitu lempeng Eurasia di bagian Utara, lempeng Indo-

Australia di bagian Selatan, lempeng Filipina dan Samudera Pasifik 

di bagian Timur. Lempeng Indo-Australia bergerak relatif ke arah 

Utara dan menyusup kedalam lempeng Eurasia, 

sedangkanlempeng Pasifik bergerak relatif ke arah Barat. 

Pergerakan relatif dari lempeng tektonik tersebut menimbulkan 

terjadinya sesar-sesar regional yang selanjutnya dapat berkembang 

menjadi daerah pusat sumber gempa bumi. Kondisi ini 

menyebabkan Indonesia masuk dalam wilayah yang mempunyai 

potensi gempa bumi tertinggi di dunia. Gempa bumi merupakan 

peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi 

secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya atau bergesernya 

lapisan batuan pada kerak bumi.Besarnya kekuatan gempa yang 

terjadi pada pusat gempaakan mengakibatkan terjadinya besaran 

getaran serta pengaruh yang berbeda pada daerah di permukaan 

bumi. 

Menurut Tim Revisi Peta Gempa Indonesia 2010, tingginya 

aktifitas kegempaan yang terlihat dari hasil pencatatan dalam 

rentang waktu 1897-2009, terdapat lebih dari 14.000 kejadian gempa 

dengan magnitudelebihbesar dari 5 Skala Richter (M > 5,0). 

Kejadian gempa ² gempa utama (main shocks) dalam rentang waktu 

tersebut tercatat berbagai aktifitas gempa besar di Indonesia, yaitu 

Gempa Aceh disertai tsunami tahun 2004 (M = 9,2), Gempa Nias 

tahun 2005 (M = 8,7), Gempa Jogya tahun 2006 (M = 7,6), Gempa 

PENDAHULUAN 
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A. Data Spasial dan Kestasioneran  

Data spasial adalah data tentang suatu wilayah yang 

memiliki struktur data dan format tertentu yang memiliki 

referensi geografis yang benar, disajikan dalam bentuk data 

grafis dan atribut. Data spasial dapat berupa peta maupun citra 

penginderaan jauh. Data ini menjadi sumber informasi yang 

singkat dan menyeluruh, serta menjadi dasar analisis tentang 

segala sesuatu yang berhubungan dengan lokasi. 

Misalkan </:�;ã � Ð 97=  koleksi peubah acak dengan 

/:�; L </:�5;á/:�6;á å á/:�R;=  danindeks parameter 

lokasi �gá E L sátá å á0 , maka </:�;ã � Ð 97=  disebut proses 

spasial. Proses spasial memiliki variabilitas, sehingga 

memerlukan hipotesis stasioner yang menjamin bahwa model 

yang diprediksi dari data sampel berlaku juga bagi data 

populasi. Daerah yang memenuhi asumsi stasioner dinamakan 

daerah stasioner. Ada tiga jenis kestasioneran proses spasial 

(Montero dkk, 2015, halaman 14-17) yaitu: 

1. Proses spasial </:�;ã � Ð 97=  dikatakan stasioner kuat 

(strictlystationary) jika untuk sebarang indeks parameter 

lokasi �5á �6á å á �R  dan untuk sebarang translasi vektor � Ð

9
7berlaku: 

(�k/:�6;á/:�6;á å á/:�R;o
L (�>�k/:�6 E �;á/:�6 E �;á å á/:�R E �;o 

VARIOGRAM 
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Pemilihan model semivariogram teoritis yang sesuai dengan 

perhitungan semivariogram eksperimental sangat menentukan 

dalam proses kriging. Model semivariogram teoritis tersebut 

sebagai langkah awalnya dilakukannya validasi model, yang akan 

digunakan dalam persamaan kriging. Kriging adalah metode 

geostatistik yang digunakan untuk mengestimasi nilai dari sebuah 

titik atau blok sebagai kombinasi linear dari nilai observasi yang 

terdapat di sekitar titik atau blok yang akan diestimasi. Estimasi 

titik atau blok yang berada dalam satu daerah dengan observasi-

observasi yang ada disebut interpolasi. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi keakuratan hasil estimasi 

kriging (Armstrong, 1998) yaitu: 

a. Banyaknya sampel dan kualitas data di setiap titik observasi. 

b. Posisi sampel. 

c. Jarak antara sampel dan titik atau blok yang diestimasi. 

d. Fluktuasi atau penyebaran sampel (reguler atau irreguler). 

 

A. Persamaan Kriging 

Asumsi yang digunakan untuk membentuk persamaan 

kriging adalah: 

a. Variabel regional memiliki /:�Ü; pada lokasi �Ü. 

b. Variabel regional memenuhi stasioner intrinsik. 

 

Berdasarkan asumsi rataan yang digunakan, maka 

metode kriging dapat dibedakan tiga tipe (Montero dkk, 2015) 

yaitu: Ordinary Kriging (OK), Simple Kriging (SK), Universal 

ANALISIS KRIGING 
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A. Laut Banda Maluku 

Laut Banda merupakan salah satu laut terdalam di dunia 

dan terletak di bagian selatan kepulauan Maluku Indonesia. 

Laut ini memiliki luas 583.096 km2 dan palung laut dengan 

kedalaman sekitar 7.440 meter. Pada kedalaman 500 sampai 

1.500 meter terdapat Arus Lintas Indonesia yang menyebabkan 

terjadinya percampuran massa air sehingga mentrasformasikan 

karakteristik massa air yang berasal dari Samudera Pasifik 

menjadi Banda Sea Intermediate Water (BSIW) atau dikenal juga 

sebagai Indonesian Intermediate Water (IIW). 

Laut Banda dibatasi oleh beberapa pulau dan laut lain 

yaitu: (i) di bagian Timur dibatasi oleh kepulauan Kaidan 

kepulauan Aru, (ii) di bagian Selatan dibatasi oleh laut Arafuru, 

kepulauan Tanibar, dan Timor, (iii) di bagian Utara dibatasi oleh 

Ambon, Buru, dan Seram, (iv) di bagian Barat dibatasi oleh 

pulau Wakatobi, Buton, dan kepulauan Tukangbesi.Laut Banda 

memiliki struktur Geologi yang kompleks, hal ini terlihat dari 

adanya salah satu struktur Geologi berupa Busur Banda 

(BandaArc). Busur Banda ditandai dengan busur kepulauan yang 

memanjang meliputi kepulauan Gorong, kepulauan Watubela, 

kepulauan Tayandu, dan kepulauan Tanibar. Karakteristik 

Geologi menjadikan pulau-pulau yang terbentuk merupakan 

pulau vulkanik dan terletak pada struktur Geologi yang 

kompleks, sehingga menjadi ancaman gempa dan tsunami yang 

terbesar di laut Banda. 

PERHITUNGAN 

POTENSI KEKUATAN 

GEMPA 
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Model semivariogram yang cukup baik untuk 

menggambarkan konfigurasi spasial dari potensi kekuatan gempa 

bumi di laut Banda adalah model semivariogram Eksponensial. 

Model semivariogram Eksponensialdengan range 0,1 (dalam 

derajat) pada sumbu anisotropik Latitude, range 0,3 (dalam derajat) 

pada sumbu anisotropik Longitude, dan dengan range 0,4 (dalam 

derajat) pada sumbu anisotropik Depth, serta memiliki sill yang 

sama yaitu 0,5063 (dalam derajat) yang korespondensi dengan 

elipsoida. Hal ini dikatakan model semivariogram memiliki 

keberpengaruhan spasial dalam volume elipsoida. 

Model semivariogram Eksponensial untuk data kekuatan 

gempa bumi dengan arah sudut anisotropik (ÙáÚ; adalah:Û:��Û�; L
ráwrxuksF ATL:F��Û�;o�dengan: 

��Û� L

ã
33
33
33
33
33
33
33
33
�
Fk�g F �ho ���Ù ���Ú E k�g F �ho�OEJ Ù ���Ú E k�g F Vho ���Ú

rás
G
6

EFFkTg F Tho ���Ù E k�g F �ho ���Ù
ráu

G
6

E

FFkTg F Tho ���Ù ��� Ú F k�g F �ho ���Ù ��� Ú E kVg F Vho���Ú
ráv

G
6

 

Metode yang cocok untuk mengestimasi data kekuatan 

gempa adalah metode Simple Kriging (SK). Hal ini dilihat dari hasil 

Mean Square Error (MSE) yang terkecil. Gambaran konfigurasi 

spasial dari potensi gempa memberikan hasil estimasi yang berbeda 

PENUTUP 
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