
LAPORAN PENELITIAN 

ANALISIS PARAMETER ELASTISITAS BATUAN (KERAKBUMI) 

DAERAH SUMATERA BARAT DENGAN METODA WADATI 

BERDASARKAN DATA GEMPA SPS-3 BMG PADANG PANJANG 

TAHUN 1995 - 2005 

OLEH; 

Drs. Letmi Dwiridal, M.Si 
-- 

Penelitian ini dibiayai oleh : 
Dana DIPA Tahun Anggaran 2006 

Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 715/J4l/KU/DIPA/2006 
Tanggal 1 Maret 2006 

JURUSAN FISIKA 
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 

UNIVERSITAS NEGERI  PADANG 
2006 



LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN 

1. Judul Penelitian : Analisis Parameter Elastisitas batuan 
(Kerakbumi) Daerah Sumatera Barat Dengan 
Metoda Wadati Berdasarkan Data Gempa 
SPS-3 BMG Padang Panjang Tahun 1995 - 
2005 

2. a. Ketua Peneliti 
. Nama : Drs Letrni Dwiridal, M.Si 
. Jenis kelamin : Laki-laki 
. Golongan PangkatfNIP : I11 b 1 Penata muda TK I 1 132056202 
. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli 
. Jabatan Struktural : Kepala Laboratorium Fisika Burni FMIPA 
. Jurusan / Fakultas : Fisika / FMIPA 
. Pusat Penelitian : Fisika Bumi FMIPA UNP 

b. Alamat Ketua Peneliti 
. Kantor / Telepon : Jurusan Fisika FMIPA UNP / (075 1) 5 1260 
. Rumah / Telepon : Perurnnas I /19 Silaing Padang Panjang 

/(0752)82550 
. E-mail : Letmi @Fisbum net-id 

- 

I 4. Lokasi Penelitian : Laboratorium Fisika Bumi FMIPA UNP 
5. Kerjasama dengan Institusi Lain 

a. Nama Institusi : Stasiun BMG Padang Paniang 

6. Jangka waktu penelitian : 6 (enam) Bulan 
7. Biaya yang diperlukan : Rp 5.000.000, (Lima juta rupiah) 



ABSTRAK 

Analisis parameter elastisitas batuan, bertujuan untuk mengetahui nilai 
parameter elastisitas batuan (kerakbumi) dan menentukan jenis batuan yang 
dominan untuk daerah Sumatera Barat, berdasarkan data historis gempabumi 
Surnatera Barat dari tahun 1995 sampai 2005. Metoda yang digunakan adalah 
metoda wadati dengan menganalisis beberapa parameter Elastisitas. Dari hasil 
analisis diperoleh Harga (VpNs) adalah 1.6606 , harga Poisson ratio (a) 0.1904, 
harga Modulus Bulk (K) adalah 4.8978.10" Pa, harga Modulus Shearlrigiditas 
(p) adalah 3.521 9.1 0'' Pa harga Modulus Shear/ lame7s(l) adalah 2.5498 10" Pa., 
harga densitas (p) adalah 2.6649.103 kg/m3 ,dengan dernikian dapat diestimasi 
bahwa Batuan yang dorninan penyusun lapisan kerak bumi di daerah Surnatera 
barat adalah Batuan Granit dan Basalt. Untuk gempa-gempa Sumatera barat 
disamping jenis dan jumlah batuan namun patahan-patahan dan amblasan pada 
material kerak bumi diestimasi ikut mempengaruhi keelastisitasan. 
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BAB J 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan salah satu negara didunia yang mempunyai tingkat 

kegempaan yang cukup tinggi, karena Indonesia terletak dipertemuan tiga 

lempeng tektonik. Lempeng tersebut antara lain; lempeng Indo-Australia, 

lempeng Eurasia dan lempeng Pasifik. Ketiga lempeng ini relatif bergerak antara 

satu terhadap yang lainnya dan pergerakan tersebut sangat berpotensi untuk 

te rjadinya gempa. Dua dari pertemuan ketiga lempeng berada di wilayah propinsi 

Sumatera Barat yaitu pada zona Subduksi pantai barat sumatera. 

Sumatera Barat Salah satu daerah yang rawan gempabumi di pulau 

Sumatera karena Sumatera Barat terletak pada jalur lempeng Indo-Australia dan 

lempeng Eurasia. Jalur gempabumi yang melewati Sumatera Barat disebut jalur 

gempa Sirkum Mediteranian. Kondisi ini disebabkan oleh terdapat patahan atau 

penyusupan lempengan aktif gempa. Keakt ifan ini ditambah dengan adanya 

lipatan yang sempurna sehingga terjadi proses geotektonik baru sepanjang tulang 

punggung pulau Sumatera. Proses ini mengakibatkan terdapatnya jalur Bukit 

Barisan dan patahan atau sesar Semangko yang melalui daerah Sumatera Barat. 

Pada dasarnya tatanan geologi dari Sumatera Barat didominasi oleh dua 

gejala tektonik yang amat jelas, yakni busur magma dan sistem sesar Sumatera 

(Katili dan Hehuwat: 1967). Kedua-duanya merupakan gejala tektonik utama 

yang bersifat regional, membujur sepanjang 1650 km dari Aceh sampai ke teluk 

Sernangko di ujung selatan pulau Sumatera.. Gaak sepanjang sesar Sernangko 
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ialah mendatar dan bersifat dekstral / searah jarum jam. Kondisi ini 

mengakibatkan segmen sebelah timur bergerak relatif kearah tenggara, karena 

segmen sebelah barat bekerja gaya-gaya stress yang cukup unik kearah timur laut. 

Sesar Semangko ini masih aktif sampai sekarang, yang ditunjukkan oleh jalur 

gempabumi dangkal sepanjang jalur sesar yang sering menimbulkan kerusakan- 

kerusakan selama sejarah seperti gempabumi Padang Panjang 

1926,1946,1983,2004. 

Garnbar (1.1); Struktur Utama Sumatera 

Danny H. Natawidjaja, 2002 



Lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia relatif bergerak antara satu 

terhadap yang lain. Pergerakan lempeng tektonik tersebut merupakan generator 

aktivitas gempabumi. Pertemuan dua lempeng tektonik berada di wilayah pantai 

barat kepulauan mentawai di Propinsi Sumatera Barat 

Sesar atau patahan aktif di wilayah Sumatera Barat antara lain; Patahan 

Sernangko yang terdiri dari banyak segmen seperti patahan Bukittinggi yang 

terdiri dari patahan Maninjau dan Merapi, Padang Panjang yang terdiri dari 

patahan Singkarak dan Tandikat yang semuanya berada di tengah Sumatera Barat, 

patahan Talu, patahan Lubuk Sikaping, patahan Pasaman berada pada wilayah 

bagian utara Surnatera Barat, patahan Batusangkar, patahan Solok di wilayah 

segmen Timur, patahan Padang, patahan Pariaman, patahan Painan dan Pesisir 

Selatan. Patahan yang lain berada di selat Mentawai, pulau Siberut clan kepulauan 

Mentawai. 

Patahan pada kerakbumi dapat terjadi secara tiba-tiba pada kedalaman 

tertentu. Saat patahan terjadi menghasilkan gelombang elastik yang menjalar ke 

seluruh bumi, sehingga mampu menggetarkan permukaan bumi dan benda-benda 

yang di atasnya. Peristiwa ini yang dinamakan gempabumi. Patahan terjadi oleh 

gaya-gaya yang dikumpulkan secara perlahan-lahan dalam waktu yang lama. 

Gempabumi baru akan terjadi apabila stress shear yang menyebabkan gaya 

tersebut melebihi kekuatan (strength) pada saat ini strength energi di simpan 

dalam batuan berubah menjadi energi elastik dan deformasi. 

Pada awal tahun 2004 tepatnya bulan Februari peristiwa gempabumi 

terjadi di Sumatera Barat yang tidak sedikit memakan korban, baik korban jiwa 



maupun korban harta benda. Gempa tersebut titik episentrumya berada di antara 

danau Singkarak hingga kota Padang Panjang, tepatnya pada 0.5 LS dan 1.39 BT 

Gunungrajo Batipuh kabupaten Tanah Datar, peristiwa serupa juga terjadi pada 

bulan yang sama di daerah Pesisir Selatan yang episenternya berasal dari selat 

Mentawai. 

Kedua daerah tempat episenter gempabumi berlangsung di daerah sesar 

Singkarak (wilayah daratan) dan di daerah sesar Mentawai (wilayah lautan), 

merupakan daerah rawan gempa di Sumatera Barat. Kedua daerah tersebut 

mempunyai struktur geologi yang berbeda (Nata Widjaja,2002) sehingga akan 

mempengaruhi sifat penjalaran gelombang gempa dari episenter ke stasiun 

pencatat gempa yaitu BMG Padang Panjang. 

Berdasarkan waktu tempuh penjalaran gelombang gempa ke stasiun dapat 

digunakan untuk mengetahui keelastisitasan daerah yang dilewatinya. Tingkat 

keelastisitasan suatu daerah dapat diestimasi dengan mengetahui parameter 

elastisitas batuadtanah didaerah tersebut. Parameter elastisitas tersebut 

diantarannya; Poison ratio, Modulus Bulk, Modulus Young, Modulus Shear 

(Rigiditas dan lame's), dan sebagainya. Dengan mengetahui nilai parameter 

elastisitas batuan Surnatera barat melalui analisis data gempa maka dapat 

diestirnasi jenis lapisan batuan yang dorninan pada daerah ini Apabila nilai 

elastisitas daerah yang dilewati gempa diketahui, maka tingkat kerawanan suatu 

daerah terhadap gempa bumi juga dapat dirarnalkan. Berdasarkan ha1 di atas 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang elastisitas batuanltanah 

penyusun kerak bumi berdasarkan spektrurn gempa yang bersumber didaerah 



Sumatera Barat. 

Gempabumi tidak dapat dicegah, dan juga kapan gempa akan terjadi tidak 

dapat diketahui waktunya dengan pasti. Hal tersebut disebabkan karena tingkat 

keaktifan gempa burni setiap daerah selalu berbeda-beda tergantung pada struktur 

geologi setempat. Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko 

gempa diantaranya dengan mengetahui parameter elastisitas batuan (kerakbumi) 

suatu daerah. ApabiIa daerah tersebut diketahui parameter elastisitasnya maka 

dapat pula diketahui resiko yang mungkin terjadi dari gempa , apalagi resiko 

gempa pada daerah permukiman penduduk. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan 

penelitian yaitu: berapa nilainya parameter Elastisitas dan jenis batuan pada 

lapisan kerakbumi yang paling dominan di daerah Surnatera Barat 

berdasarkan data gempa SPS-3 BMG Padang Panjang dari tahun 1995-2005. 

1.3.Batasan Masalah 

Mengingat banyaknya peristiwa gempa bumi serta wilayah gempa 

bumi di Sumatera Barat maka penulis membatasi permasalahaan sebagai 

1. Data gempa merupakan data sekunder yang di peroleh dari pencatatan 

SPS-3 BMG Padang Panjang dalam kurun waktu sepuluh tahun yaitu 

tahun 1995 sampai 2005. 

2. Gempa yang dianalisis adalah gempa dengan Magnitude 2 1,5 SR pada 

daerah Surnatera Barat yang mencakup wilayah dengan batas 1' LU-3.5' 



LS dan 88.5 BT-102' BT. Data yang digunakan adalah data gempa bumi 

pada kedalaman dari 0 Km sarnpai 300 Km. 

3. Data gempa pada stasiun B M G  Padang Panjang dengan magnitude <1,5 

SR tidak dianalisis karena agak menyulitkan dalam menganalisa origin 

time spektrurn gempa. 

4. analisis data elastisitas merupakan analisis data Gempa yang terjadi dan 

berada pada titik episenter di daerah Sumatera barat yang datanya tercatat 

pada B M G  Padang Panjang . 

1.4. Pertanyaan Penelitian 

Untuk menjawab masalah yang diteliti rnaka perlu dirumuskan 

pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Berapa nilai Parameter Elastisitas Batuan (kerakbumi) di daerah Sumatera 

Barat ? 

2. Apa jenis lapisan Batuan (kerak bumi) yang paling dorninan di daerah 

Surnatera barat ? 



BAB n 

TINJAUAN KEPUSTAKAAN 

2.1. Gelombang Seismik (Gelombang P dan Gelombang S) 

Teori mengenai gempabumi telah diusulkan oleh Reid pada tahun 1910 

(Gunawan, 2002). Teori ini pada dasarnya menyatakan gempabumi dihasilkan 

atau disebabkan oleh proses penyesaran di dalam kerakbumi sebagai hasil 

pelepasan mendadak dari strain elastik yang melampaui kekuatan batuan. 

Berdasarkan teori di atas dapat diartikan bahwa gempabumi adalah suatu 

gejala pelepasan energi stress yang mendadak yang dishpan dalam kerak bumi 

(earth crust). Stress dihasilkan oleh pergerakan lempeng- lempeng bumi. Jadi 

jelas bahwa sebelum gempaburni terjadi didahului oleh adanya stress di daerah 

tersebut. Stress ini akan mengakibatkan fisis batuan di daerah terjadinya 

gempabumi mengalami perubahan, dirnana fisis batuan tersebut yang dijadikan 

tanda-tanda (precursor) serta estirnasi akan terjadinya suatu gempa bumi . Adapun 

fisis batuan yang mengalarni perubahan tersebut diantaranya adalah perubahan 

geodesi, perubahan seismisitas, perubahan air bawah tanah clan perubahan 

tofogrd perrnukaan tanah dan lainnya. 

Sumber gempa di kerakbumi terletak di batas lempeng tektonik. Lempeng 

tektonik ini bersifat lentur (elastis), tetapi kelenturanya memiliki batas-batas 

tertentu, dan memiliki harga elastisitas tertentu pula. Perut bumi memiliki gaya- 

gaya endogen yang dapat menghasilkan kumpulan energi. Bila pengumpulan 

energi terjadi pada lempeng tektonik yang daya elastisitasnya kecil, maka dalam 

waktu relatif singkat lempeng batuan akan patah dan terjadi gempa kecil yang 
- -  \ . ~  



hanya dapat dirasakan oleh seismograph. 

Jika pengumpulan energi terbentuk dalam suatu lempeng batuan yang 

memiliki daya elastisitas tinggi, maka proses penimbunan energi berlangsung 

dalam waktu yang lama. Akibatnya lempeng batuan tidak dapat menahan desakan, 

batuan akan pecah dan bergeser sehingga terjadilah pergerakan lempeng batuan 

yang mengakibatkan terjadinya gempa besar. Kondisi ini menyebabkan jumlah 

kejadian gempa kecil lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah kejadian gempa 

besar dalam satu periode tertentu. 

Gempa bumi yang berbahaya adalah gempa yang terjadi di daratan dengan 

jumlah penduduk yang padat. Gempa yang terjadi di laut lebih berbahaya, untuk 

itu gempa ini yang harus di waspadai karena dapat mendatangkan gelombang 

pasang (tsunami) yang berakibat buruk bagi penduduk tepi pantai seperti yang 

terjadi di Flores selatan pada tahun 1987, di Aceh Barat tahun 2004 dan di Jawa 

barat bagian selatan tahun 2006. 

Respon struktur akibat penjalaran gelombang dan analisa terhadap getaran 

tanah selama gempa bumi yang terjadi dapat dikaji berdasarkan teori gelombang 

elastik (Danny Natawidjaja, 2002). Andaikan sebuah elemen dari medium 

isotropik yang memiliki volume dv dan luas perrnukaan di  serta kerapatan p , 

Pada kondisi setirnbang gaya-gaya yang bekerja pada medium haruslah 

memenuhi: 

dirnana: oij = komponen tensor tegangan 



fi = gaya luar persatan volume (body force) 

Bila ada gangguan dari gempabumi maka elemen tersebut mengalami 

deformasi. Berdasarkan persamaan (1) akan didapatkan: 

dirnana: cij = komponen tensor tegangan 

ui = perpindaahan dalam kordinat i 

Berdasarkan hukum Hooke yang menyatakan hubungan antara tegangan 

dan regangan bersifat linier dan tak bergantung waktu, dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

Oij = + 2 p ~ ~ ~  

dirnana: h = konstanta lame 

sAl = dilatasi, perbandingan antara perubahan volume terhadap 

volume sebelum deformasi 

p = modulus geser 

Dengan mensubtitusi persamaan ( 1) dan ( 3) di dapatkan: 

(ha,Ji + 2(pcij), +f,  = o (4) 

Bila medium diasumsikan homogen, maka konstanta lame h dan modulus 

geser p tidak mengalami perubahan di dalam ha1 adanya deformasi. Dengan 

demikian persamaan ( 4) dapat dituliskan. 

A ( E ~ ) ~  + 2pcij,, + f i  = 0 ( 5 )  



Suku kedua bagian kiri dapat diubah dengan mensubtitusikan harga 

dari persamaan (2) dan mengingat , 

2 u .  .. = V u i  
1.3 

U . . .  U . .  = &  ... = &  
1 ( 1 ,  ) 1.1 Mi @I 

dan prinsip D' Alembert : 

f.= -pu. (7) 

Jadi berdasarkan persamaan (5 ) ,  (6) serta (7) dapat di tulis bentuk umum 

persamaan gelombang elastik , yaitu: 

(h+p)EIU +pv2ui -pui  = 0 (8) 

Apabila pada medium tidak terjadi perubahan volume, E,,= 0 persamaan 

(8) menjadi: 

p 2 u i  = pu; (9) 

Persamaan (9) merupakan persamaan gelombang geser (S) yang merniliki 

kecepatan menjalarnya : 

dirnana: Vs = kecepatan gelombang geser 

Apabila pada medium terjadi perubahan volume, sehingga u,, , = u,,~ rnaka 

persamaan (8) menjadi : 

Persarnaan (11) ini disebut juga persamaan gelombang tekanan yang 



menjalar dengan kecepatan : 

dimana: p = rigidity modulus 

p = density 

V~ = kecepatan gelombang primer 

Gelombang tekananldilatasi dalam bidang seismologi dinamakan sebagai 

gelombang primer (P) dan gelombang geser di sebut juga gelombang sekunder 

(S). Gelombang P yang dapat menjalar dalam medium padat,cair gas. Gerakan 

partikel medium yang dilewati searah dengan arah penjalaran gelombangnya, 

sedangkan gelombang S hanya dapat menjalar dalam medium padat dan gerak 

pertikel tegak lurus dengan arah penjalaran gelombangnya. 

Jenis gelombang seismik lain yang timbul di samping gelombang P dan 

gelombang S yang muncul saat te rjadi gempa bumi disebut gelombang permukaan 

karena menjalar di sepanjang permukaan bumi. Salah satu gelombang permukaan 

yaitu gelombang Rayleigh. Amplitude gelombang Rayleigh menurun secara 

eksponensial sebagai fbngsi kedalaman.(Slamet, 1 98 1 :264). Gelombang 

permukaan yang lain adalah gelombang love (L) yang bergerak secara horizontal 

dan melintang (panverse) pada permukaan bumi. 

Gempabumi gerak vertikal di hasilkan oleh gelombang P dan gerak 

horizontal disebabkan oleh gelombang S. Biasanya frekuensi gerak vertikal lebih 

tinggi di bandingkan gerak horizontal, sehingga gerak horizontal lebih mudah 

diamati karena memiliki perioda yang lebih lama. 



2.2. Perubahan Kecepatan Gelombang Seismik 

Kecepatan gelombang P (Vp) dan kecepatan gelombang S (Vs), dapat 

dihitung dari waktu tiba gelombang P (t,) dan waktu tiba gelombang S (t,). 

Perbandingan VdV, dapat di hitung dengan metode Wadati (Subardjo, 199859). 

Perhitungan perbandingan Vfls dengan metode Wadati adalah dengan memplot 

(t,) diplot sebagai absis dan beda waktu tiba gelombang S dan P atau (s - p) 

sebagai ordinat. Berdasarkan data penyebaran t, dan (s-p) dibuat garis pendekatan 

dengan metode kuadarat terkecil dan gram ini di sebut diagram Wadati. Grafik 

(s-p) terhadap t, merupakan garis linier dengan gradien ( V  1 ) -  1 dari ha i l  

regresi linier di dapat persamaan: 

( ~ - ~ ) = b  t p  + a  (13) 

dirnana: a dan b adalah konstanta, maka perbandingan VdV, dapat di tulis 

sebagai persamaan : 

Salah satu cara sederhana untuk menganalisa gempa bumi lokal adalah 

dengan menggunakan diagram Wadati (Nabuo Hurukawa, 1997:7). Perbedaan 

waktu antara waktu datang gelombang S dengan waktu datang gelombang P, 

digunakan untuk menganalisa gempa bumi lokal. Diagram Wadati berguna dalam 

4 ha1 yaitu: untuk mengetahui origin time gempa burni, untuk menghitung jarak 

hyposenter, untuk mengetahui ratio VJVs ( Poisson ratio ) suatu medium, untuk 

menguji pembacaan gelombang P dan S 



2.3.Prosedur Pembuatan Diagram Wadati 

Untuk membuat diagram Wadati seperti contoh di bawah ini perlu 

diperhatikan langkah-langkah : 

Gambar (2.1) Diagram Wadati (Nabuo Hurukawa, 1997) 

Pertama, plot waktu S-P berbanding dengan waktu datang gelombang P 

disetiap sumber gempa. Kedua, tarik sebuah garis lurus untuk semua data. Ada 2 

cara untuk membuat garis lurus : 

Metode 1 : Ketika kita mempunyai sedikit data dan tidak bagus, kita 

tarik garis dengan bantuan garis lengkung I ,  dimana harga 

Metode 2 : Ketika kita mempunyai banyak data yang bagus, kita bisa 

melihat garis lurus secara bebas dan dapat mengira 

kelengkungan suatu garis. 

Prinsip dari diagram wadati adalah mengasurnsikan bahwa suatu medium 



itu homogen. Notasi yang digunakan adalah: 

t, = waktu datang gelombang P 

t, = Waktu datang gelombang S 

Ot = Origin time 

t, = Waktu datang gelombang P - Ot (t, - 0, ) 

t, = Waktu datang gelombang S - Ot (t, -Ot ) 

t,, = Waktu datang gelombang S - waktu datang gelombang P 

(ts - tp)  

V, = Kecepatan gelombang P 

V, = Kecepatan gelombang S 

D = Jarak hypocenter 

Episen ter ~ t a ~ s i u n  

Depth 

Hyposenter . 

Gambar (2.2) . Jarak Hypocenter, Jarak Episenter dan Focal Depth 

Jarak hypocenter direpresentasikan oleh waktu datang gelombang P dan S 

dan kecepatan gelombang P dan S, seperti di bawah ini: 



D = t , * v P  (15)  

D = t p o  * VT = ( t f  - t o )  * vS ={(ts - t p  )+(tp - to)*  V~ } 

D =(t ,  + tp , )*Vs  (16)  

Dari persamaan (15 ) dm (16)  didapat: 

tP0 * V,, = ( 6 ,  + t , , )  * 

Kemudian: 

* t p0 (Vp - = t ,  * V, 

Selanjutnya: 

Persamaan (1 8) dapat digunakan dalam media yang rnempunyai rasio Vp 1 

Vs konstaqdimana: 

= Perkalian konvolusi 



vP dirnana : I = - - 1 v, 

2.3.1. Origin Time 

Berdasarkan persamaan (18) dan (19), origin time dari gempa bumi 

dipresentasikan oleh t,, t ,  , dan 1 yaitu sebagai berikut: 

Untuk menghitung origin time di gunakan metode Least Square: 

2.3.2. Jarak Hypocenter 

Berdasarkan persarnaan (1 5) dan ( 1  7), jarak hypocenter dipresentasikan 

sebagai berikut : 

Waktu ( s  - p), V, dan ratio V / V dapat dipresentasikan jarak 



hiposenter. Jika menganggap V, dan V p  1 V; konstant, rnaka dapat menghitung D 

dengan mudah yaitu dengan menghitung waktu (s-p) saja, misalkan: 

D = k * t ,  

dimana: k = koefisien omori ( 8,27 kmls ) 

2.3.3.Ratio VP N s  

Untuk perbandingan antara strain dalam arah vertikal dan horizontal dapat 

di hitung dari hubungan kecepatan gelombang P (V,) dan S (Vs) dirurnuskan 

sebagai berikut : 

Seismologi hanya mengenal medium tiga dimensi, sehingga 

kecepatan gelombang P nya : 

dirnana: 

E = modulus young 

K = modulus bulk 

maka : 



sehingga diperoleh harga o sebagai berikut : 

Besar Poisson ratio di dalam kerakbumi batuan padat (Nabuo 

Hurukawa,l997) pada umurnnya adalah o = 0.15 sampai 0.5, harga VpNs 

adalah 1.5 sampai 1.9, harga rata-rata Modulus Young 8.27.10" dynecm-2 

Sedangkan Modulus Shear antara 113 sampai 112 kali dari Modulus Young, 

sedangkan (Ismail Sulaimaql998)harga rata-rata poisson ratio untuk batuan padat 

dikerakbumi adalah 0.25 sedangkan menurut (Lilie,Peter Borman, 1999) harga 

Poisson ratio lapisan batuan padat di kerakbumi adalah 0.15 sampai 0.48, harga 

VpNs adalah 1.59 sampai 1.91, harga Modulus Bulk adalah 24.10~ Pa sampai 

141.1 o9 Pa, Harga Modulus Shear adalah 17.10~ Pa sampai 72. lo9 Pa serta 

densitas adalah 2200 kgm-) sampai 3300 kgrn-)- .Dari parameter tersebut diatas 

dapat diperkirakan nantinya jenis-jenis batuan penyusun kerakbumi. 

Berdasarkan waktu tempuh penjalaran gelombang gempa ke stasiun dapat 

digunakan untuk mengetahui parameter keelastisitasan daerah yang dilewatinya. 

Tingkat keelastisitasan suatu daerah dapat diketahui dengan mengetahui 

parameter elastisitas tanah didaerah tersebut. Parameter elastisitas yang lainnya 

adalah; Modulus Bulk, Modulus Young, Rigiditas, dan sebagainya Dengan 

mengetahui nilai parameter elastisitas tanah Sumatera barat melalui analisis data 

gempa maka dapat diestirnasi jenis lapisan tanah yang dilalui gelombang gempa 

pada daerah ini Apabila nilai elastisitas daerah yang dilewati gempa diketahui, 



maka tingkat kerawanan suatu daerah terhadap gempabumi juga dapat 

diramalkan. Untuk ha1 tersebut maka dilakukan penelitian tentang elastisitas 

struktur tanah berdasarkan spektrum gempa yang bersumber didaerah Sumatera 

Barat. 

Skala interval waktu kejadian Gempa bumi sangatlah bervariasi, untuk itu 

kiranya dalam penelitian ini perlu dibuat pola pengskalaan interval waktu kejadian 

gempa. Pola pengskalaan interval waktu tersebut misalnya pola tahunan atau 

setengah tahunan atau triwulan (tiga bulanan). Hal tersebut dapat mempermudah 

kita dalam menganalisis data serta mengestirnasi hasil analisis data gempa. Pada 

penelitian ini digunakan pengskalaan waktu tahunan ,ha1 ini mempertirnbangkan 

distribusi waktu gempa di daerah ini. 

2.4. Elastisitas 

Nilai elastisitas dapat dihitung melalui perhitungan perbandingan 

kecepatan gelombang primer dan kecepatan gelombang sekunder pada spektrum 

gempa seismograph. Perhitungan elastisitas tanah sangat perlu dibuat, karena 

tidak tesedianya jaringan yang lengkap baik dari segi periode waktu maupun 

tempatnya. Nilai elastisitas ini sangat diperlukan dalam tata ruang dan bangunan 

pada daerah yang rawan gempabumi seperti Sumatera Barat. Oleh sebab itu untuk 

keperluan tersebut harga elastisitas dapat dihitung dengan cara pendekatan dari 

data historis gempabumi. 

Persarnaan yang eksak untuk menghitung elastisitas tanah tidak dapat 

ditentukan langsung tetapi perlu dihitung melalui parameter gempanya, karena 



banyak sekali faktor - faktor yang mempengaruhinya untuk disuatu daerah, 

seperti :Kekuatan / rnagnitudo gempabumi, origin time, Dalamnya sumber 

gempabumi, Jarak Episenter, Keadaan tanah, Mekanisme pada hiposenter, dan 

sebagainya. Berdasarkan ha1 tersebut akan menghasilkan variasi terhadap VpNs 

untuk spektrurn gempa tertentu yang terekam. 

Makin besar magnitude suatu gempabumi, makin besar energi yang 

dipancarkan dari sumber gempabumi, sehingga makin besar pula goncangan tanah 

yang dapat ditimbulkan pada suatu daerah, goncangan tersebut dapat bervariasi 

tergantung nilai elastisitasnya. Gelombang gempabumi yang dalam penjalarannya 

dari sumbernya menuju suatu tempat mengalami redaman dari berbagai rnacam 

lapisan tanah yang dilaluinya, sehingga makin dalam gempabumi , makin jauh 

episentemya, goncangan tanah yang timbul makin kecil pula. 

Keadaan batuan suatu daerah juga sangat menentukan besarnya tingkat 

elastisitas batuan. (Dobrin, 1 976) bahwa kecepatan gelombang seirnik dalam 

material dipengaruhi oleh elastisitas dan densitasnya. Apabila tanah permukaan 

merupakan batuan yang tidak kaku maka elastisitas yang timbul besar, tetapi bila 

lapisan tanah permukaan merupakan batuan keras dan kaku maka elastisitas tanah 

yang tirnbul akan kecil. Hal ini terjadi karena adanya pengaruh dari periode 

domain dari tanah tersebut terhadap gocangan energi gempa. Jadi elastisitas yang 

timbul pada suatu daerah berbanding lurus dengan tingkat keelastisitasan 

batuannya dan berbanding terbalik dengan kekakuan batuannya. Keelastisitasan 

ini sangat ditentukan oleh parameter elastisitas tersebut diantarannya; Poison 

ratio, Modulus Bulk, Modulus Young, Modulus shear dan kepadatan batuan 



BAB In 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

Gempabumi merupakan gejala alam yang tidak dapat dicegah, dan juga 

tidak dapat diketahui dengan pasti kapan gempa tersebut akan terjadi. Hal tersebut 

disebabkan banyaknya faktor fisis alam clan parameter gernpabumi yang 

mempengaruhinya. Namun dernikian untuk mengetahui lebih dekat tentang 

gempabumi tersebut tentunya perlu terus dikaji dan dipelajari hal-ha1 yang 

berkenaan dengan parameter gempabumi itu. Gempabumi mempunyai sifat dan 

tingkat keaktifan yang berbeda-beda untuk masing-masing daerah , tergantung 

pada struktur geologi setempat. Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk 

mengetahui perihal tentang gempabumi ini, diantaranya dengan mengetahui 

parameter elastisitas batuan (kerakbumi) suatu daerah. Apabila daerah tersebut 

diketahui parameter elastisitasnya maka dapat pula diketahui jenis batuan 

penyusun yang dominan pada daerah sumber gempabumi tersebut. 

3.1.Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Penentuan nilai parameter elastisitas batuan (kerak bumi) yang episenternya 

di daerah Surnatera barat. 

2. Menentukan jenis lapisan batuan (kerak bumi) yang paling dominan di 

daerah Sumatera barat ? 

3.2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai: 



1. Informasi penting bagi masyarakat terutarna dalam perencanaan 

kontruksi sebelurn mendirikan bangunan, 

2. Salah satu pedornan dalam program pembangunan dan program mitigasi 

bencana akibat gempa untuk dapat mengurangi resiko bur& dari bencana 

gempabumi di Surnatera barat. 

3. Bahan masukan berupa data dan informasi gempabumi untuk 

pengembangan penelitian dan pengkajian gempa di Fisika Burni FMIPA 

Universitas Negeri Padang. 



BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1. Variabel Penelitian 

Variable dalam system penelitian ini terbagi atas dua yaiut variable bebas 

d m  variable terikat. Variabel bebasnya adalah variabel yang mempengaruhi 

variabel terikat. Berdasarkan pengertian diatas, sebagai variabel bebas pada 

penelitian ini adalah waktu terjadinya gempa burni (origin time), jarak episenter, 

waktu datang gelombang P, waktu datang gelombang S, sedangkan variabel 

terikatnya adalah nilai elestisitas tanah (kerak burni) diantaranya; harga VpNs, 

Modulus Young, Modulus Bulk, Modulus Shear, Poisson Ratio, serta Densitas. 

Dengan diketahui beberapa nilai elastisitas tersebut maka dapat diestimasi jenis 

batuan yang dorninan sebagai penyusun lapisan kerak bumi di daerah Surnatera 

Barat. 

4.2.Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif karena hanya bersifat 

memberi garnbaran tentang keadaan tanah (kerakbumi) di suatu daerah. Penelitian 

ini dilakukan terhadap peristiwa yang telah terjadi dideskriptfian menggunakan 

data-data sekunder berupa data gempa yang tercatat di SPS-3 BMG Padang 

Panjang . 

4.3.Tempat dan Waktu Penelitian 

Pengambilan data dilakukan di stasiun BMG (Badan Meteorologi dan 

23 



Geofisika) Padang Panjang yaitu di Lubuk Mata Kucing dengan menggunakan 

hasil data rekaman seismogram. Data yang digunakan merupakan data sekunder 

berupa spektrum data gempa dari tahun 1995 sampai 2005. 

4.4.Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data 

diperoleh dari hasil rekaman Seismograph 3 komponen SPS-3 yang terdapat di 

Badan Meteorologi dan Geofisika di Padang Panjang, yang merupakan hasil 

perhitungan data selama 10 tahun dengan periode data dari tahun 1995-2005 yang 

meliputi daerah Sumatera Barat dan sekitarnya. 

Berdasarkan data hasil rekaman Seismograph 3 komponen (SPS-3) maka 

ditentukan phase gelornbang P dan phase gelombang S dan peak to peak, 

arnplitudo awal gelombang ketiga komponen (C/D, NIS, E/W) yang terekam oleh 

Seismograph 3 komponen kemudian dapat ditentukan parameter gempa, 

diantaranya : episenter, waktu terjadi gempa, waktu tiba gelombang P dan waktu 

tiba gelombang S, dan magnitude. 

4.5 Pengolahan Data 

Metoda Wadati digunakan untuk memperoleh gambaran keelastisitasan 

kerakbumi dalam bentuk diagram, sedangkan tahap-tahap dari proses tersebut 

adalah :Pengolahan data-data gempa yang akan digunakan dengan memperhatikan 

perbandingan antara t, dengan (t,-t,), t, dihitung dengan mengurangkan waktu tiba 

gelombang P di stasiun terhadap Origin Time setiap gempa dimana (t,-t,) dapat 



terbaca dengan je las melalui diagram Wadati.. Menentukan harga Vf l ,  melalui 

Perbandingan V f l S  dapat di hitung dengan metode Wadati. Perhitungan 

perbandingan VdV, dengan metode Wadati dengan memplot (t, to) diplot sebagai 

absis dan beda waktu tiba gelombang S dan P atau (t, - tp) sebagai ordinat. 

Berdasarkan data penyebaran waktu tersebut dibuat garis pendekatan dengan 

grafik yang terdapat pada grafik(4.2) dibawah ini. Grafik inilah yang disebut 

diagram Wadati. Grafik (s-p) terhadap t, merupakan garis linier dengan gradien 

(vp fC)-  1 .  

Dari hasil regresi linier selanjut dihitung VpNs dengan persamaan (14): 

Grafk tersebut digunakan untuk menganalisa elastisitas tanah di daerah gempa 

dengan menggunakan diagram Wadati. Jadi diagram Wadati berguna untuk 

mengetahui ratio Vdy,  ( Poisson ratio ) suatu medium, tentunya medium yang 

dilalui spektrum gempa. 

Harga V f l ,  diperoleh dari hasil diagram Wadati. Perbandingan VJV, 

digunakan untuk menghitung harga Poisson ratio (o) menggunakan persamaan 

(24), sebagai perbandingan nilai strees dalam batuan penyusun kerakbumi. Harga 

Poisson ratio digunakan untuk menentukan harga keelastisitasan suatu daerah 

penelitian Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh elastisitas tanah (kerak bumi) 

untuk daerah penelitian di Sumatera Barat. 

Menentukan Harga Modulus Elastisitas Berdasarkan hasil analisis 

spektnun gempa dan diperoleh harga VpNs maka selanjutnya dapat dihitung 

Modulus elastisitas yang lain. Modulus elastisitas tersebut antara lain , Modulus 

Young, Modulus Bulk, Modulus Shear, serta harga densitas batuannya. Dari harga 



BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1. Hasil analisis data 

Dari hasil analisis data dapat diketahui besarnya parameter elastisitas 

batuan.. Data tersebut antara lain; Poison ratio, Modulus Bulk, Modulus Young, 

Modulus shear dan kepadatan batuan. Data yang digunakan pada analisa 

perbandingan kecepatan gelombang gempa (VpNs) adalah data sekunder yang 

diperoleh dari Stasiun pencatatan gempa dalam kurun waktu sepuluh tahun. Data 

diperoleh dari hasil rekaman Seismograph 3 komponen SPS-3 yang terdapat di 

Badan Meteorologi dan Geofisika di Padang Panjang, yang merupakan hasil 

perhitungan data selarna 10 tahun dengan periode data dari tahun 1995-2005 yang 

meliputi episenter di daerah Surnatera Barat 

Tabel (5.1); Harga Parameter Elastisitas 

Dari diagram Wadati diperoleh gambaran nilai keelastisitasan kerakbumi 

NO 

1. 

2 

3 

4 

5 

6 

yang terdapat pada hasil analisis.data,.hasilnya dapat dilihat pada tabel (5.1). Bila 

diperhatikan pada diagram wadati tahun 1995 (lampiran 1) sampai diagram wadati 

Parameter Elastisitas 

VPNS 

(3 

A (10" Pa ) 

K (1 0" Pa ) 

CI (10'~ Pa) 

P (1 o4 Kg/m3 ) 

Harga Interval 

1.3226 - 1.8380 

0.1 108 - 0.2897 

1.0603.10" - 4.4195. 10" 

2.0657.10" - 6.5668.10" 

3.2059.10~' - 4.96521 0'' 

2.3625. lo3 - 3.0008.10~ 

Harga Rata-rata 

1.6606 

0.1904 

2.549810" 

4.8978.101° 

3.5219.10'" 

2.6649.1 o3 



tahun 2005 (lampiran 11) maka slope tahun 2000 merupakan slope yang paling 

kecil dengan harga b=0.322641 (gra£ik lampiran 6) sedangkan slope tahun 2001 

merupakan slope yang terbesar dengan harga b=0.838078 (diagram lampiran 7) . 

Pada diagram wadati tahun 2003 dan tahun 2004 dapat kita lihat bahwa distribusi 

titik titik interval waktu seismik cendrung membentuk garis lurus jika 

dibandingkan dengan diagram wadati tahun yang lainnya. Perbandingan VJV, 

digunakan untuk menghitung harga Poisson ratio (o) menggunakan persamaan 

(24), sebagai perbandingan nilai strees dalam batuan. Harga Poisson ratio 

digunakan untuk menentukan harga Parameter keelastisitasan yang lain 

diantarannya; Modulus Bulk, Modulus Young, Modulus Shear (Rigiditas dan 

lame's), d m  densitas batuan untuk daerah penelitian. Untuk harga parameter 

elastisitas tersebut dapat dilihat pada (lampiran 12). Berdasarkan hasil perhitungan 

diperoleh harga VpNs untuk setiap tahun seperti terlihat dalam lampiran 12, 

Harga VpNs berkisar 1.3226 sampai 1.8380 dengan harga rata-rata 1.6606 , harga 

Poisson ratio (a) berkisar 0.1 108 sampai 0.2897 dengan harga rata-rata harga 

0.1904, harga Modulus Bulk (K) berkisar 2.0657.10'~ Pa sampai 6.5668.10" Pa 

dengan harga rata-rata 4.8978.10'~ Pa, harga Modulus Sheadrigiditas (p) berkisar 

3.2059 - 1 0 ' ~  Pa sampai 4.965210'~ Pa dengan harga rata-rata 3.5219.10'~ Pa 

harga Modulus Shear/ lame's (A) berkisar 1.0603.10" Pa.sampai 4.41 95. 101° Pa 

dengan harga rata-rata 2.549810'~ Pa,  harga densitas (p) berkisar 2.3625. lo3 

kg/m3 sampai 3.0008.1 o3 kg/m3 dengan harga rata-rata 2.6649.1 o3 kg/m3 

Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh harga VpNs untuk daerah 

Surnatera barat seperti terlihat dalam lampiran (12)., Harga VpNs adalah 1 A606 



, harga Poisson ratio (o) 0.1904, harga Modulus Bulk (K) adalah 4.8978.10'~ Pa, 

harga Modulus Shearlrigiditas (p) adalah 3.5219.10'~ Pa harga Modulus Shear/ 

lame's (A) adalah 2.5498 10" Pa., harga densitas (p) adalah 2.6649. lo3 kg/m3. 

Berdasarkan harga beberapa parameter elastisitas diatas dapat diperkirakan apa 

dan bagaimana material (batuan) yang dorninan terdapat dilapisan kerakburni 

daerah Sumatera barat. 

5.2. Interpretasi Data 

Berdasarkan data analisis diatas dapat diasumsikan bahwa daerah 

Sumatera Barat didorninasi oleh batuan beku Granit dan Basalt. Batuan tersebut 

akan berkontraksi untuk mengakumulasikan energi yang dihasilkan oleh gerakan 

lempeng. Lempeng indo- Australia dan Eurasia-berada di dua lempengan tektonik 

dunia Indo-Australia dan Eurasia dan memiliki banyak sesar atau patahan aktif 

Dari kedua lempeng tersebut maka daerah sumatera barat lebih dominasi berada 

pada lempeng Eurasia sehingga batuan granit dan basalt juga menempati pada 

lempeng Eurasia sehingga penafsiran harga elastisitas yang dihitung tentu 

ditujukan pada lempengan Eurasia ini. Sedangkan potensial seismik gempa 

terjadi tentu pada lempeng Eurasia pula disamping masih ada beberapa gempa 

yang memiliki episenter di lempeng Indo-Iustralia. Potensial seismik tersebut 

antara lain; patahan Bukit Tinggi, yang terdiri dari patahan Maninjau dan Merapi, 

patahan Padang Panjang yang terdiri dari patahan Singkarak dan Tandikat, yang 

semuanya berada di bagian tengah Sumatera Barat, patahan Talu, patahan Lubuk 

Sikaping, patahan Pasaman berada di bagian wilayah utara dan patahan 

I Batusangkar, patahan Solok di wilayah segmen tirnur, serta patahan Padang, 



patahan Pariaman, patahan Painan dan Pesisir Selatan di bagian wilayah Barat. 

Pada daerah patahan inilah sumber gempa sering muncul untuk bagian timur 

Eurasia daerah Surnatera barat. 

Berdasarkan hasil analisis data tersebut diperoleh harga VpNs untuk 

daerah Sumatera barat dalam lampiran (12)., dengan Harga VpNs adalah 1.6606, 

harga Poisson ratio (o) 0.1904, harga Modulus Bulk (K) adalah 4.8978.10'' Pa, 

harga Modulus Shearlrigiditas (p) adalah 3.5219.101° Pa harga Modulus Shear1 

lame's adalah 2.549810'' Pa., harga densitas adalah 2.6649.1 o3 kg/m3. Dengan 

memperbandingkan harga elastisitas hasil penelitian ini dengan harga parameter 

elastisitas oleh (Lilie,Peter Borrnan, 1999 dan Nabuo Hurukawa, 1 997). Maka 

berdasarkan harga beberapa parameter elastisitas hasil penelitian ini dapat 

diperkirakan bahwa batuan padat yang dorninan penyusun lapisan kerakbumi di 

daerah Sumatera barat adalah Batuan Granit dan Basalt. 

Batuan granit dan basalt terrnasuk kedalam kelompok batuan beku. 

Menurut (Ismail Sulaiman, 1998) Batuan beku merupakan batuan yang terjadi dari 

proses pembekuan material yang kental dari dalam burni. Batuan beku yang 

terdapat dalam kerakbumi banyak sekali jenisnya dan setiap jenis mencerminkan 

kandungan mineralnya. Dalam penafsiran ini tentunya bukan hanya batuan granit 

dan basalt saja yang menjadi material penyusun lapisan kerakbumi, tentu masih 

banyak batuan yang lain bahkan ada material dalam fase cair dan gas, tentunya 

dengan jumlah yang lebih kecil bila dibandingkan dengan batuan padat. 

Pengambaran elastisitas batuan pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh 

tatanan geologi dari Sumatera Barat didominasi oleh dua gejala tektonik yakni 



busur magma dan sistem sesar Sumatera (Katili dan Hehuwat: 1967). Kedua- 

duanya merupakan gejala tektonik utarna yang bersifat regional yang disusun oleh 

batuan utarna. Gerak sepanjang sesar Semangko umurnnya ialah mendatar dan 

bersifat dekstral 1 searah jarum jam Kondisi ini mengakibatkan segmen sebelah 

timur bergerak relatif kearah tenggara, karena segmen sebelah barat bekerja gaya- 

gaya stress yang cukup unik kearah timur laut. Sesar Semangko ini masih aktif 

sampai sekarang ha1 ini dapat dilihat pada distribusi episenter gempa tahun 1995 

sampai 2005 dan gempa tahun sebelumnya , yang ditunjukkan oleh jalur 

gempabumi dangkal sepanjang jalur sesar yang sering menimbulkan kerusakan- 

kerusakan yang besifat lokal selama sejarah. Bila diperhatikan gempa yokjakarta 

tahun 2006 dengan pola meyebar ke jawa tengah dan jawa timur, kenapa ini 

terjadi.? Kemungkinan sekali bahwa daerah sumatera barat di jalur sesar ini 

banyak sekali patahan-patahan bila dibadingkan dengan daerah jawa tengah dan 

yokjakarta. Dengan demikian pola perambatan gempa tentu sesuai dengan pola 

patahannya, selain itu batuan penyusun yang dominan kemungkinan juga berbeda. 

Dengan banyaknya patahan ini maka tentunya menimbulkan peredaman oleh 

batuan terutarna pada arah normal terhadap hyposent rum. Dimana daerah 

Surnatera barat disusun oleh batuan granit dan batuan basalt sesuai dengan hasil 

penelitian hi.  

Di Sumatera Barat, sesar ini dapat diamati berupa satu jejak sesar yang 

menerus dimulai dari sebelah barat laut Danau Singkarak dan dapat mengenal 

sejurnlah bentuk-bentuk amblesan sepanjang sesar Semangko. Para peneliti 

semula (Van Bemmelen:1949; Katili dan Hehuwat: 1967) menafsirkan bentuk- 



6.2. Saran 

Sebagai salah satu daerah yang memiliki tingkat kerawanan gempabumi 

yang tinggi maka perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui struktur 

kerak burni Sumatera Barat. Penelitian lanjutan dengan menggunakan data historis 

gempa yang lebih panjang serta parameter yang lebih komplek dan sudah 

sewajarnya seluruh komponen di Surnatera Barat melakukan ha1 - ha1 yang dapat 

mengurangi dampak yang timbul dari gempabumi tersebut.Ha1 yang perlu 

dilakukan terutarna melaksanakan pembangunan yang mempertirnbangkan 

gempabumi dan sosialisasi bencana gempa bumi kepada masyarakat. 





Lampiran 2 ;DIAGRAM WADATl GEMPABUMI SUMTERA BARAT TAHUN 1996 



Lampiran 4; DIAGRAM WADAI GEMPABUMI SUMATERA BARAT TAHUN 1998 



Lampiran 5; DIAGRAM WADATI GEMPABUMI SUMATERA BARAT TAHUN 1999 
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Lampinn 10; DIAGRAM WADATl GEMPABI.MI SUMATERA BARAT TAHUN 2004 
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Lampiran 11; DIAGRAM WADATI GEMPABUMI SUMATERA BARAT TAHUN 2005 
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Lampiran 13; Harga bebempa parameter elastisitas material bumi. 

(Lilie, Peter Bormann,l999) 
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