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RINGKASAN DAN SUMMARY 

Aktivitas sesar di sepanjang Sesar Sumatel-a diyakini sehagai penyebab 
utama gempa-gempa yang terjadi di sepanjnng pulau Sumatera. Hasil penelitian 
awal menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara jenis gerak sesar dengan pola 
kontur anomali gayaberat-mikro time-lapse teoritik. Karakteristik dari pola dan 
diStribusi anomali gayaberat-mikro tin?e-lnpse teoritik dapat menggnmbarkan jenis 
gerakan sesar seperti strike-slip, dip-slip, [ensile atau oblique-slip. Bagaimana 
hubungan antara anomali gayaberat-n~ikro time-lapse hasil pengamatan dengan 
aktivitas sesar sebagai penyebab gempabumi sampai saat ini belum sepenuhnya 
terun~kapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan perilaku dasar 
gerakan sesar di sepanjang pulau Sumatera khususnya di Segmen Sianok dnn 
Suman; ~engglznakan  melode gayaberar-mikro time-iopse atau 4 9 .  

Tujuan khusus dari peneljtian adalah (1 )  menghitung anomali gayaberat 
.mikro time-lapse secara teoritik ynng disebabkan oleh aktivitas sesar, (2) 
mengernbangkan model, algoritma dan pemograman untuk mengestimasi 
perubahan-perubahan parameter-parameter sesar selama penelitian, (3) 
mengembangkan metode estimasi aktivitas sesar dari anomali yang 
terkontaminasi dengan bising (4) mengaplikasikan metoda pada data lapangan 
untuk memonitor aktivitas di segmen Sumani dan segmen Sianok. Tujuan 
penelitian pada butir ( 1 )  dan (2) telah dicapai pada Tahun 1 sedangkan tujuan 
penelitian pada butir (3) dan (4) akan dicapai pada Tahun 11. Secara lebih khusus, 
tujuan penelitian pada Tahun I1 adalah meneinukan metode untuk menghitung 
anomali gayaberat-mikro time-lapse akibat perubahan muka air danau. 

Untuk mendukung proyek penelitian Tahun 11, kami mengembangkan 
sebuah tim-kerja yang terdiri berbagai keahlian dalam bidang fisika, geofisika dan 
geodinamika. Proyek ini dipimpin oleh seorang peneliti utan1.a yang telah 
berpengalaman dalam ha1 survei lapangan. Peneliti utama dibantu oleh dua 
anggota penelit;: satu orang teknisi dan dua orang mahasiswa. Anggota peneliti 
pertama betugas untuk mengembangkan model ideal untuk menghitung tanggapan 
anomali gayaberat-mikro time-lapse secara teoritik akibat perubahan muka air 
danau. Sedangkan anggota peneliti kedua dan mahasiswa bertugas mengumpulkan 
data-data penunjang seperti data curah hujan, peta jalan dan data perubahan muka 
air Danau Sinekarak. Selanjutnya kami bekerja sama dengan Badan Meteorologi, 
Klimatoloi dan Geofisika Pusat dalam ha1 peralatan, Pemerintah Provinsi 
Sumatera Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Danah Datar dalam ha1 
perizinan dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan 
Nasional dalam ha1 pendanaan. 

Pada tahun I telah diperoleh data awal berupa peta anomali gayaberat- 
mikto time-lnpse periode 2005-2005. Namun, selama periode 2005-2005 telah 
terjadi penunman ketinggian muka air Danau Singkarak sebesar 0,73 m sehingga 
peta anomali gayaberat-mikto time-lap.oe periode 2005-2005 diduga 
terkontaminasi dengan bising. Oleh karena itu perlu dikembangkan sebuah 
metode untuk menghitung efek gayaberat yang disebabkan oleh perubahan muka 
air danau. Koreksi ini diperlukan untuk memperoleh peta anomali gayaberat- 
mikro time-lapst? bebas bising. 
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Pada tahun 11 telah diperoleh anomali gayaberat-mikro rime-lupse periode 
2005-2009. Hasil penelitian menemukan bahwa anomali pyaberat-mikl-o rime- 
lapse periode 2008-2009 hasil pengamatan di sekitar Dnnau Singkarak secara 
rata-rata adalah .10913 pGal. Masil ini konsisten dengan kenaikan tinggi muka air 
Danau Singkarak sebesar 0136 111 selama periode 2008-2009. Sedangkan anomali 
gayaberat-mikro !i~.i?e-lapse periode 2005-2008 hasil penzamatan di sekitar Danau 
Sine1:arak L secara rata-rata adalah -1292.1 11C?zi1. Hasil ini juga konsisten dengan 
penurunan tinggi muka air Danau Singkarak sebesar 0,73 n~ selama periode 2005- 
2008. 

Hasil analisis data menggunakan model silinder pejal vertikal untuk 
memodelkan perubahan ketinggian muka air Danau Singkarak sebesar 0,36 m 
nlenunjukkan bahwa anomali gayaberat-mikro lime-lc~pst. hasil pemcdelan nt.ls!ah 
!5;iSal. Hzsil yang sama juga diperoleh jika analisis data n-lenggunakan model 
lempeng Buoguer. Walaupun efek gayaberat akibat perubahan ketinggian muka 
air danau' secara teori dan pengamatan berbeda, namun penelitian ini berhasil 
~nenemukan metode untuk menghitung efek gayaberat akibat perubahan muka air 
danau. Hasil ini dapat diaplikasikan pada berbagai kasus; salah satunya adalah 
anbmali gayaberat-mikro time-lapse periode 2005-2005 yang diduga 
terkontaminasi dengan bising. Hasilnya adalah sebuha peta anomali gayaberat- 
mikro time-lapse periode 2005-2008 bebas bising yang nienggambarkan aktivitas 
sesar di Segmen Sumani dan Segmen Sianok. Luaran penelitian akan diusulkan 
untuk diterbitkan pada prosiding atau jurnal nasional pada akhir tahun kedua. 
Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan oleh instansj terkait sebagai 
usaha mitigasi bencana gempabumi di daerah penelitian pada masa mendatang. 



PRAKATA 

Kegiatan penelitian mendukung pengembangan ilmu serta terapannya. 
Dalam ha1 ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang berusaha 
mendorong dosen untuk melakukan penelitian sebagai bagian integral dari 
kegiatan mengajamya, baik yang secara langsung dibiayai oleh dana Universitas 

-Negeri Padang maupun dana dari sumber lain yang relevan atau bekerja sama 
dengan instansi terkait. 

Sehubungan dengan itu, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang 
bekerjasama dengan Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 
Ditjen Dikti Depdiknas dengan surat perjanjian Nomor 097/H35/PGMB/2009 
tanggal 1 Juli 2009,dengan judul Monitoring Akriviras Sesar Di Segmen Sianok 
Dan Segmen Sumani Menggunakan Metode Gavaberat-Mikro Time Lapse. 

Kami menyambur gembira usaha yang ditakukan peneliti untuk menjawab 
berbagai permasalahan pembangunan, khususnya yang berkaitannya dengan 
permasalahan penelitian tersebut diatas. Dengan selesainya penelit ian ini, 
Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang telah dapat memberikan informasi 
yang dapat dipakai sebagai bagian upaya penting dalam peningkatan mutu 
pendidikan pada umumnya. Disamping itu, hasil penelitian ini juga diharapkan 
memberikan masukan bagi instansi terkait dalam rangka penyusunan 
kebijaksanaan pembangunan. 

Hasil penelitian ini telah ditelaah oleh tim pembahas usul dan laporan 
penelitian, kemudian untuk tujuan diseminasi, hasil penelitian ini telah 
diseminarkan ditingkat nasional. Mudah-midahan penelitian ini bermanfaat bagi 
pengembangan ilmu pada umumnya, dan peningkatan mutu staf akademik 
Universitas Negeri Padang. 

Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada 
berbagai pihak yang membantu pelaksanaan penelitian ini. Secara khusus, kami 
menyampaikan terima kasih kepada Direktur penelitian dan Pengabdian kepada 
masyarakat, Ditjen Dikti Depdiknas yang telah memberikan dana untuk 
pelaksanaan penelitian ini. Kami yakin tanpa dedikasi dan kerjasama yang terjalin 
selama ini, penelitian ini tidak akan dapat diselesaikan sebagaimana yang 
diharapkan dan semoga kerjasama yang baik ini kan menjadi lebih baik lagi di 
masa yang akan datang. 
Terima kasih 

auzan, M.Pd., M.Sc 
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BAB I PENDAHULUAN 

1. 1. La ta r  Belakang 

Kejadian gempabumi di Sumatera Barat pada tanggal 6 Maret 2007 tidak 

hanya mengejutkan masyarakat awam tetapi juga para ilmuwan karena daerah 

.-tersehut baru saja dilanda gempabumi Sesar pada tanggal 21 Juni 2004 yang laiu. 

Sepanjang catatan sejarah, di daerah tersebut telah terjadi tiga kali gempa bumi 

besar yaitu tahun 1822, 1926 dan 1943. Sebetulnya, Kemal dan Fauzi (2001) telah 

mengungkapkan bahwa selagi geodinamika pulau Sumatera masih berjalan, maka 

gempabumi akan selalu terjadi di mzsa mendatzng dengan berbagrti ukuran, 

kekuatan dan kedalaman sumbernya. Kejadian gempabumi tektonik pada tanggal 

6 Maret 2007 seakan-akan menegaskan pernyataan tersebut. Gempabumi yang 

berpusat pada posisi 0,53 S dan 100,53 E pada kedalaman 3 0  km berkekuatan M= 

6,3 versi USGS meluluh lantakkan dearahdaerah disekitar Kecamatan Batipuah 

Kabupaten Tanah Datar Nagari Gunung Rajo. Survei lapangan pada hari kedua 

pasca gempa menunjukkan bahwa Nagari Gunung Rajo, adalah nagari yang 

mengalami kerusakan terparah. Sebelum kejadian gempabumi, Fauzi dan 

Syafriani (2005) telah mengidentifikasi keberadaan sebuah anomali gayaberat- 

mikro yang telah diduga sebuah sesar besar di Nagari Gunung Rajo yang 

diperlihatkan pada Gambar l(a) dan bandingkan dengan posisi pusat gempabumi 

pada tanggal 6 Maret 2007 seperti yang diperlihatkan pada Gambar I (b). 

Widiantoro (2007) mengungkapkan bahwa prediksi gempa bumi: kapan 

(t)? di mana (x,y)? berapa besar (M)? dan berapa dalam (h)? adalah sangat sulit 

karena variabelnya sangat kompleks sehingga gempa belum berhasil diprediksi 

terutama untuk jangka pendek. Usaha mitigasi bahaya gempa dan prediksi gempa 

perlu terus ditingkatkan. Salah satu adalah melakukan monitoring aktivitas sesar 

secara terus menerus. Adanya korelasi antara peta anomali gayaberat-mikro lokal 

dengan posisi pusat gempa tanggal 6 Maret 207 seperti diperlihatkan pada 

Gambar 1 menunjukkan bahwa metoda gayaberat-mikro time-lapse atau (time- 

lapse) dapat digunakan untuk memantau aktivitas sesar secara jangka panjang. 

Luaran hasil penelitian diharapkan dapat digunakan oleh pihak-pihak terkait 

seperti Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan Pemda sebagai sumber 



informasi ilmiah bagi pengembangan strategi mitigasi bencana khususnya di 

daerah rawan gempabumi. 

Gambar 1.1.  (a) Peta anomali gayaberat-mikro lokal di Nagari Gunung Rajo dan 
sekitamya berdasarkan Fauzi dan Syafriani (2005) dan (b) posisi episenter 
gempabumi tanggal 6 Maret 2007 versi USGS. 

Fauzi dan Syafriani (2005) dan Fauzi, dkk., (2008) telah melakukan 

pengukuran nilai gayaberat-mikro di Segrnen Singkarak untuk memantau aktivitas 

sesar. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa anomali gayaberat-mikro time lapse 

periode 2005-2008 berasosiasi dengan posisi epicenter gempabumi Padang 

Panjang tanggal 6 Maret 2006. Hasil lain yang juga menarik untuk dikaji adalah 

muka air Danau Singkarak turun sampai 79 cm selama periode 2005-2008 

sehingga anomali gayaberat-mikro time-lapse periode 2005-2008 diduga 

terkontaminasi dengan bising akibat penurunan ketinggian muka air Danau 

Singkarak. Dragert ( I  98 1) mengungkapkan bahwa efek gayaberat akibat 

perubahan muka air danau dapat mencapai 60 pGal selama 3 tahun seperti di 

Danau Lake, kepulauan Vancouver, British Columbia. Ini berarti diperlukan 

penelitian lanjutan tahun 2009 untuk menghitung nilai anomali gayaberat-mikro 

rime-lapse akibat perubahan muka air Danau Singkarak. lnformasi ini diperlukan 

untuk mengkoreksi data sehingga didapatkan peta anomali gayaberat-mikro time- 



lapse periode 2005 s.d 2008 bebas bising. Peta ini dapat digunakan sebagai sarana 

untuk strategi mitigasi bencana di daerah penelitian jika bencana serupa terjadi 

lagi pada masa mendatang. 

1.2. Urgensi (Keutamaan) Penelitian 

Penanggulangan Bencana termasuk salah program dari I I program yang 

menjadi prioritas nasional tahun 201 0-2014. Pengintegrasian perencanaan dalam 

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah sangat penting sebab sebagian 

besar wilayah Indonesia adalah rawan bencana. Kuswiyanto ( 1  990) menyebutkan 

arah kebijakan penanggulangan bencana dalam RPJMN 2010-2014 adalah (1) 

pengarusutamaan pengurangan resiko bencana sebagai prioritas nasional dan 

daerah, (2) penguatan kapasitas penanggulangan bencana di pusat dan daerah, (3) 

optimalisasi instrumen pengendalian pemanfaatan ruang dalam aspek 

pengurangan resiko bencana (4) mendorong keterlibatan dan partisipasi 

masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana, (5) peningkatan sumber daya 

penanganan kedaruratan dan bantuan kemanusiaan dan percepatan pemulihan 

wilayah yang terkena dampak bencana. 

Salah satu peimasalahan dan tantangan 2010-2014 dalam perencanaan 

pembangunan nasional dan daerah dalam penanggulangan bencana adalah masih 

rendahnya kesadaran terhadap resiko bencana dan masih rendahnya pemahaman 

terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana meliputi rendahnya kesadaran 

terhadap upaya pengurangan resiko bencana serta kesiapsiagaan dalam 

menghadapi bencana. Salah satu penyebabnya adalah sebagian besar masyarakat 

dan pemerintah belum memahami dengan baik karakteristik daerahnya apakah 

rawan terhadap bencana atau tidak. Urgensi dari penelitian ini adalah peta anomali 

gayaberat-mikro time-lapse diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

tingkat kerawanan bencana di suatu daerah khususnya bencana gempabumi 

sehingga pengambil keputusan dapat mengembangkan strategi mitigasi bencana di 

daerah tersebut. 

Mengingat bahaya gempabumi di masa mendatang, maka rencana 

pengembangan wilayah termasuk konstruksi dan letak rumahhangunan serta infra 



instruktur lainnya, perlu memperhitungkan daerah jalur sesar aktif. Gempabumi 

yang selalu berulang seharusnya menjadi peringatan awal yang perlu diwaspadai 

secara terus menerus. Oleh karena itu penelitian tentang penerapan metoda 

gayaberat-mikro time-lapse untuk memantau aktivitas sesar perlu tens 

.ditingkatkan. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkar? 2lch instansi terkait sebagai 

upaya strategi mitigasi bencana gempabumi dimasa mendatang. 



BAB I1 STUD1 PUSTAKA 

2.1. State of art dalam bidang metode gayaberat-mikro time-lapse 

Dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi perkembangan sangat 

mengesankan dalam bidang gayaberat hususnya untuk proses monitoring seperti 

-'injeksi uap dan air unh~k peningkatan produksi minyak, ambiesan, penurunan 

muka air tanah, geotermal, aliran lumpur, dan lain-lain. Perkembangan dalam 

bidang gayaberat dipicu oleh peningkatan dalam ketelitian alat dan perbaikan 

dalam teknik survei. Saat ini ketelitian alat ukur gayaberat telah meningkat dari 

mGal ke pGal sehingga metode ini di kenal sebagai rnetode gayaberat-mikro 

(micrograviry). Sedangkan perbaikan dalam teknik survai ditandai dengan 

perubahan dari survai 3D menjadi survai time-lapse dimana waktu adalah dimensi 

ke-4, sehingga metode ini dikenal dengan nama metode gayaberat-mikro time- 

lapse atau gayaberat-mikro time-lapse. Dengan kemampuan seperti ini, metode 

gayaberat-mikro menjadi altematif baru dalam memecahkan masalah-masalah 

dinamika di bawah permukaan seperti pemantauan reservoir panas bumi (Allis 

dan Hunt, 1986; Akasaka dan Nakanishi, 2000; Kamah dkk., 2000), injeksi air 

(Santoso dkk, 2004), gas (van Galderen dkk., 1999) dan amblesan (Branston dan 

Styles, 2003; Kadir dkk., 2004), aliran lumpur (Sarkowi, 2009), dan proses 

Dewatering dan Produksi Coal Bed Methane (Sarkowi, 2009), ketebalan es 

(Ugalde, eta/., 2006) dan vulkano ( Jones, et.aI., 2008). Namun hingga kini, 

bagaimana penerapan metoda gayaberat-mikro time-lapse untuk monitoring 

aktivitas sesar sebagai penyebab gempabumi belum banyak diungkapkan. 

Penelitian ini adalah yang pertama di Indonesia dalam menerapkan metoda 

gayaberat-mikro time-lapse untuk proses monitoring aktivitas sesar penyebab 

gempabumi. 

Peneliti-peneliti di luar negeri telah lama menggunakan metoda gayaberat 

untuk mendeteksi pergerakan sesar khususnya sebelum dan setelah kejadian 

gempabumi. Barnes (1966) melaporkan survei sebelum dan setelah gempabumi 

Alaska tahun 1964 mengindikasikan pertambahan gayaberat lebih dari 200 pGal. 

Kisslinger (1975) melaporkan variasi gayaberat sebesar 80pGaI selama 

gempabumi "swarm" di Matsushiro, Jepang, sepanjang tahun 1965-1 967. 



Hagiwara (1978) telah rnengukur perubahan gayaberat sebesar 30 pGal sebagai 

tanda-tanda gempabumi di Izu Peninsula, Jepang antara tahun 1974- 1976. Chen 

et.al., (I 979) melaporkan perubahan gayaberat sebesar -325 pGal dan +I65 pGal 

yang rnendahului gempabumi Haicheng tahun 1975 dan gernpabumi Tangshan 

.tahun 1976 secara berturut-turut. Yoshida, ef.al., (1999) menunjukkan terdapat 

perubahan gayaberat sampai 30 pGal sebelum dan setelah kejadian gempabumi 

"swarm" Izu Penisula, Jepang, pada tahun 1997 dan gempabumi ini berhubungan 

dengan aktivitas sesar Kita-Izu. Penelitian yang lebih rinci dari Yi-qing, dkk., 

(2004) menunjukkan bahwa terdapat evolusi gayaberat dalam ruang dan waktu 

(baca : anomali gayaberat-mikro time-lapse) dengan aktivitas gempaburni selama 

1992-2001 di Blok Qinghai-Xizang. 

Peristiwa gempabumi yang selalu terjadi berulang di sepanjang Sesar 

Sumatera khususnya di segmen Sumani dan Sianok hendaknya mendapat 

perhatian yang serius karena telah banyak menelan korban jiwa dan harta. 

Penerapan metoda gayaberat-mikro time-lapse untuk memantau aktivitas sesar di 

daerah tersebut adalah pentinn dan mendesak mengingat di daerah tersebut telah 

pemah te j ad i  5 kali gempabumi besar yaitu tahun 1822, 1926, 1943, 2004, dan 

2007. Hasil penelitian ini akan mernberi kontribusi penting terhadap 

perkembangan IPTEKS khususnya teknologi monitoring aktivitas sesar. Hasil 

penelitian ini dapat diterapkan untuk mengaplikasikan strategi mitigasi bencana 

gempabumi di daerah studi kasus. 

2.2. Hasil-hasil penelitian yang sudah dicapai 

2.2.1. Efek gayababerat berdasarkan model prisma sisi tegak 

Untuk membayangkan pergerakan sesar di segrnen Sumani dan segmen 

Sianok, tim peneliti telah mengusulkan sebuah model prisma sisi tegak dan model 

dislokasi elastik sesar. Model prisma sisi tegak telah digunakan oleh beberapa 

peneliti-peneliti untuk memodelkan injeksi uap (Fauzi, 2006; Fauzi, dkk., 2005; 

Fauzi, dkk., 2004), waterflood (Hare, dkk., 1999) dan amblesan tanah di 

Semarang (Kadir,dkk., 2004). 



Sebuah sesar dalam koordinat Kartesian berdasarkan model prisma sisi 

tegak dapat dilihat pada Gambar 2.1 dan sumbu-x adalah sejajar terhadap arah 

strike dari sesar. Besaran UI, U2, U3 merupakan komponen strike-slip, dip-slip, 

dan tensile dari sesar dimana a adalah panjang sesar, b adalah lebar sesar, zl dan z2 

.adalah kedalaman atas dan bawah dari sesar dan t = z2-Z, adalah ketebalan sesar. 

Gambar 2.1. Geometri sesar dan laju slip berdasarkan model prisma sisi tegak. 

Rumusan teoritik gayaberat yang disebabkan oleh prisma sisi tegak telah 

diturunkan oleh Plouff (1976) dan dapat ditulis sebagai berikut 

g(x, y, z) = q In(R,, + b,) - b, In(% + a,)  

dimana &,, = Jx', s=s,s,sk , sl=-1 dan s2=+l, G adalah konstanta 

gayaberat umum, dan p adalah rapat massa. Perubahan gayaberat yang disebabkan 

oleh pergerakan sesar komponen strike-slip, dip-slip, tensile dan oblique-slip 

dapat didekati dengan cara mengubah koordinat prisma ke arah sumbu-x, sumbu-y 

atau sumbu z dan bidang-xy. Selisih antara nilai gayaberat sebelum dan setelah 

perubahan koordinat prisma disebut anomali gayaberat-mikro rime-lapse yang 

berasosiasi sebagai pergerakan sesar. 

Aplikasi metoda pada data sintetik diterapkan untuk menghitung 

tanggapan teoritik dari prisma sisi tegak yang berassosiasi sebagai aktivitas sesar. 

Paramater-parameter sesar yang digunakan adalah laju slip sesar adalah 

23mm/tahun, panjang sesar adalah 25 km, lebar sesar adalah 20 km, kedalaman 



atas sesar adalah 0,5 km, kedalaman bawah sesar adalah 20 km, luas area adalah 

60 krn x 60 km, jarak antar stasiun adalah 0,5 km sedangkan jumlah total stasiun 

adalah 120x120 titik amat. Parameter-paramater lain yang digunakan adalah rapat 

massa batuan diasumsikan I g/cm3 dan laju slip diasumsi 5 mttahun. Nilai 

. kedalaman atas dan bawah zona sesar daerah studi kasus diambil dari Fauzi, dkk., 

(2000). Hasil pemodelan pada data sintetik tersebut diperlihatkan pada Gambar 

2.2 

  am bar 2.2 memperlihatkan bahwa pola dan distribusi anomali gayaberat-mikro 

time-lapse masih menggambarkan karakter dari masing-masing sesar yaitu ~rrike- 

slip, dip-slip, tensile dan oblique-slip. Hasil-hasil ini juga menunjukkan bahwa 

kinerja perangkat lunak yang dibuat adalah cukup baik karena mampu 

menghitung nilai anomali gayaberat-mikro time-lapse dengan ketelitian < 1 pGal. 

Permasalahan sekarang adalah nilai tersebut berada diluar batas ketelitian 

gravimeter seperti LaCoste & Romberg tipe G 1158 yang mempunyai ketelitian > 

10 pGal. OIeh karena itu, perlu mencari strategi khusus pada teknik pengumpulan 

data agar aktivitas sesar dapat dideteksi menggunakan metoda gayaberat-mikro 

time-lapse. Hasil penelitian ini mengarahkan pada suatu kesimpulan bahwa bahwa 

monitoring aktivitas sesar menggunakan metoda gayaberat-mikro time-lapse di 

sepanjang sesar Sumatera hams dalam orde tahunan dan bukan bulanan atau 

triwulan supaya anomali teramati. Hasil ini juga konsisten dengan penelitian lain, 

seperti Zhao (1 995) yang mendeteksi pergerakan sesar segmen aktif di Zona Sesar 

Sungai Merah di Cina selang waktu 5 tahun (November 1985 s/d November 

1990). Sedangkan Yi-qing, dkk., (2004) mengamati evolusi gayaberat akibat 

aktivitas gempabumi di bagian baratlaut blok Qinghai-Xizang, Cina selama 9 

tahun (1992-2001) menggunakan interval waktu pengukuran 1-2 tahun selama 

periode 1992-2001. 



(a) strike-slip, x=23mm/tahun (b) dip-slip, y=23mm/tahun 

Gambar 2.2. Pola anomali gayaberat-mikro time-lapse disebabkan oleh 
pergerakan sesar komponen (a) sh-ike-slip, x= 23 mmltahun, (b) dip-slip, y= 23 
mmltahun, (c) tensile, z= 23 mmltahun, dan (d) oblique-slip, x= 23 mmltahun, y= 
'23 mmltahun. {Interval kontur : 0,s pGal untuk (a), (b), (d) dan 0,08 pGal untuk 
(c); koordinat dalam km, jarak antar titik amat 0,5 km) 

2.2.2 Pengukuran nilai gayaberat-mikro tahun 2005 

Pengumpulan data tahap tahun 2005 mencakup pengukuran posisi stasiun, 

pengukuran gayaberat-mikro efek tide di stasiun BS dan lapangan, pengukuran 

elevasi di stasiun BS dan lapangan serta pengumpulan data curah hujan dan 



pengumpulan data elevasi muka air Danau Singkarak. Selanjutnya data-data 

tersebut diolah dan ditampilkan dalam bentuk penampang atau peta seperti 

penampang gayaberat-mikro efek tide terhadap waktu, penampang curah hujan 

terhadap waktu, penampang elevasi muka air Danau Singkarak terhadap waktu, 

geta ketinggian stasiun dan peta anomali gayaberat-mikro lokal terhadap stasiun 

BS. Penafsiran dan analisa data dilakukan dengan cara membuat korelasi antara 

peta anomali gayaberat lokal dengan peta ketinggian stasiun, peta jalan dan peta 

geologi daerah penelitian. Hasil pengolahan data mendapatkan peta anomali 

gayaberat-mikro lokal tahun 2005 setelah dikoreksi terhadap efek tide dan drqdan 

hasilnya diperlihatkan pada Gambar 2.3. 

- 

Gambar 2.3. Peta anomali gayaberat-mikro lokal setelah dikompilasikan dengan 
peta jalan. Daerah yang terletak di dalam kotak benvama merah (Nagari Gunung 
Rajo) diduga sebagai sesar utama. 

Peta anomali gayaberat-mikro lokal didefinisikan sebagai selisih antara nilai 

gayaberat setiap stasiun terhadap nilai gayaberat di titik BS. Profil dari peta 

anomali gayaberat-mikro lokal pada Gambar 2.3 mirip dengan profil peta 



ketinggian, tapi mempunyai karakteristik nilai yang berbeda dengan ketinggian. 

Kota Padang Panjang yang dipilih sebagai stasiun referensi sehingga mempunyai 

nilai anomali gayaberat-mikro lokal adalah nol. Sedangkan daerah-daerah 

rendahan seperti Malalo, Sumpur dan Ombilin mempunyai nilai anomali 

.-gayaberat-mikro lokal paling besar yaitu 80-90 mGal. Hal ini sesuai dengan 

prinsip dasar Hukum Gravitasi Newton yang mendasari prinsip ke ja  metoda 

gayaberat bahwa setiap titik atau stasiun yang berada lebih dekat ke pusat bumi 

akan mempunyai nilai gayaberat lebih besar dibandingkan dengan setiap titik atau 

stasiun yang berada lehih jauh dari pusat bumi. Hz1 ini dibddikan dengan nilai 

gayaberat-mikro lokal daerah daerah rendah seperti Malalo, Sumpur dan Ombilin 

mempunyai nilai anomali gayaberat-mikro lokal lebih tinggi dari daerah-daerah 

tinggi seperti seperti Singgalang dan Pakan Rabaa. Nilai anomali gayaberat-mikro 

negatif di daerah sekitar Singgalang dan Pakan Rabaa menunjukkan bahwa nilai 

gayaberat-mikro setiap stasiun di daerah tersebut lebih kecil dari nilai gayaberat- 

mikro di Padang Panjang. Sedangkan perubahan nilai anomali gayaberat-mikro 

lokal yang sangat tajam di daerah sekitar Nagari Gunung Rajo (kotak berwama 

merah pada Gambar 2.3 diduga sebagai jalur sesar utama. Nagari Gunung Rajo 

adalah desa yang mengalami kerusakan terparah pada kejadi gempabumi tanggal 

21 Juni 2004 dan 6 Maret 2007 sehingga daerah tersebut perlu diwaspadai secara 

terus menerus. 

Data lain yang menarik untuk dikaji adalah elevasi muka air Danau 

Singkarak yang cenderung berfluktuasi selama penelitian seperti yang 

diperlihatkan pada Gambar 2.4. 



Data elevasi muka air Danau Singkarak tiap jam 

tanggal 1-23 November 3005 

0 48 96 144 192 240 288 336 384 432 480 528 576 624 

Jam ke 

Gambar 2.4. Data elevasi muka air Danau Singkarak setiap jam pada tanggal 1-23 
November 2005. 

Berdasarkan Gambar 2.4 dapat disimpulkan bahwa ketinggian muka air Danau 

Singkarak secara rata-rata adalah 361,80 m, ketinggian muka air danau naik 

secara tajam pada akhir bulan November 2005. 

2.2.3. Pengukuran nilai gayaberat-mikro tahun 2008 

Pengumpulan data tahun 2008 mencakup pengukuran posisi stasiun, 

pengukuran gayaberat-mikro efek tide dan lapangan, pengukuran elevasi serta 

pengumpulan data curah hujan dan pengumpulan data elevasi muka air Danau 

Singkarak. ~ e l a n j u t r ~ ~ a  data-data tersebut diolah dan ditampilkan peta atau 

penampang. Alat-alat yang digunakan adalah gravimeter (alat ukur gayaberat), 

GPS (alat ukur posisi), altimeter (alat ukur ketinggian) dan Kamera Digital 

(dokumentasi posisi stasiun). Anomali gayaberat-mikro lokal tahun 2008 setelah 

dikoreksi terhadap efek tide dan drifdiperlihatkan pada Gambar 2.5 



Gambar 2.5. Peta anomali gayaberat mikro lokal tahun 2008 setelah 
dikombinasian dengan peta jalan 

Bulatan wama hijau pada Gambar 2.5 adalah stasiun yang diamati di 

lapangan sedangkan garis-garis kontur adalah garis yang menghubungkan nilai 

gayaberat yang sama. Tanda bintang wama merah dan biru adalah posisi epicenter 

versi USGS dan BMG pada gempa kedua tanggal 6 Maret 2007 yang hasilnya 

cukup berbeda. 

Nilai no1 pada peta kontur menunjukkan nilai anomali gayaberat pada titik 

BS dan titik lain yang nilainya sama dengan nilai gayaberat di titik BS. Nilai 

minus pada peta menunjukkan bahwa nilai gayaberat pada titik tersebut lebih kecil 

dari nilai gayaberat pada titik BS sedangkan nilai plus pada peta menunjukkan 

bahwa nilai gayaberat pada titik tersebut lebih besar dari nilai gayaberat pada titik 

BS. Bila dikaitkan dengan Hukum Gravitasi Newton maka nilai gayaberat pada 

suatu titik bergantung posisinya di permukaan bumi disamping massa dan 

jaraknya terhadap pusat bumi. Dengan asumsi tidak ada perubahan geometri dan 



massa dibawah permukaan maka nilai gayaberat hasil pengamatan hanya 

bergantung kepada posisinya di permukaan bumi. Inj berarti nilai gayaberat hasil 

pengamatan dapat menggambarkan keadaan topografi di daerah penelitian. Jika 

suatu titik yang jauh dari pusat bumi maka nilai gayaberatnya lebih kecil bila 

:ditandingkan dengan !I!& yang dekat di permukaan bumi. Hal ini terlihat jelas 

pada Gambar 2.5 dimana nilai gayaberat suatu stasiun yang berada di Pakan 

Rabaa lebih kecil nilainya dari stasiun yang berada di Padang Panjang. Hal ini 

disebabkan posisi stasiun di Pakan Rabaa lebih tinggi dari posisi stasiun di Padang 

Panjang. Sebaliknya nilai gayaberat suatu stasiun yang berzda di Malzlo lebih 

besar nilai dari stasiun yang berada di Padang Panjang. Hal ini disebabkan posisi 

stasiun di Malalo lebih rendah dari posisi stasiun di Padang Panjang. 

Peta kontur anomali-mikro lokal juga dapat menggambarkan struktur 

batuan di daerah penelitian dengan baik. Sebagai contoh, anomali disekitar 

Sumpur berubah sangat drastis bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Hal 

ini berkaitan adanya perbukitan yang sangat terjal di sekitar Nagari Gunung Rajo, 

suatu nagari yang terletak agak ke Barat Daya dari Sumpur pada Gambar 2.5. Bila 

dikaitkan dengan peta geologi daerah penelitian, maka daerah tersebut merupakan 

jalur utama dari Sesar Sumatera. Gempabumi yang terjadi pada tanggal 6 Maret 

2007 terletak disekitar kontur anomali pada Gambar 2.5. 

Data yang menarik dicemati adalah perubahan elevasi muka air Danau 

Singkarak selama penelitian pada tahun 2008, seperti yang diperlihatkan pada 

Gambar 2.6. 



Perubahan ketinggian muka air Danau Singkarak 
tanggal 1-6 Agustus 2008 

I Jam 

Gambar 2.6. Data perubahan muka air Danau Singkarak selama 24 jam dari 
tanggal 1-6 Agustus 2008. 

Gambar 2.6 memperlihatkan bahwa ketinggian muka air Danau Singkarak 

cenderung menurun selama penelitjan dimana ketinggiannya adalah 361,lO m 

pada hari pertama turun menjadi 361,02 m pada hari terakhir. Ini berarti 

ketinggian muka air Danau Singkarak turun sebesar 0,7 m selama periode 2005- 

2008. Dragert (1981) mengungkapkan bahwa efek gayaberat akibat perubahan 

muka air danau dapat mencapai 60p Gal selama 3 tahun seperti kasus di Buttle 

Lake, kepulauan Vancouver, British Columbia. Bagaimana hubungan anomali 

gayaberat-mikro time-lapse dengan perubahan muka air Danau Singkarak, sampai 

saat ini belum diketahui. 

2.2.4. Anomali gayaberat-mikro time-lapse periode 2005-2008 

Untuk melihat aktivitas sesar dalam selang waktu tertentu, maka peta yang 

digunakan adalah anomali gayaberat-mikro time-lapse periode 2005-2008. Peta 

ini diperoleh dengan cara mengurangkan nilai anomali gayaberat-mikro lokal 

2008 terhadap nilai anomali gayaberat-mikro lokal tahun 2005 pada setiap stasiun. 

Anomali gayaberat-mikro time-lapse periode 2005-2008 dapat dilihat pada 

Gambar 2.7. 



Gambar 2.7. Peta Anomali gayaberat mikro time-lapse periode 2005-2008 

Peta anomali gayaberat-mikro time-lapse pada Gambar 2.7 

memperlihatkan perubahan nilai gayaberat pada suatu stasiun selama periode 

2005-2008 yang berassosiasi sebagai pergerakan sesar. Nilai anomali no1 pada 

Gambar 2.7 menunjukkan bahwa pada daerah tersebut tidak terjadi perubahan 

nilai gayaberat selama periode 2005-2008. Dengan kata lain tidak terjadi 

perubahan struktur batuan akibat pergerakan sesar di daerah tersebut selama 

penelitian. Berdasarkan Gambar 2.7 dapat dilihat bahwa peta kontur dengan nilai 

anomali no1 melewati daerah-daerah di sekitar Padang Panjang, Pakan Rabaa dan 

sebagian Kecamatan Batipuh Selatan. Secara umum daerah tersebut agak jauh dari 

epecenter gempabumi tanggal 6 Maret 2007. Posisi epicenter gempabumi 

menurut USGS (United States Geological Survey) adalah 0,490°LS dan 100,529~ 

BT atau 670153 dan 10054179 dalam koordinat UTM (Universal Transvers 

Mercator). 



Daerah yang mempunyai anomali tinggi berada arah agak ke  Barat dari 

Pasar Kubu Kerambil, daerah-daerah yang berada arah Barat Daya dari Nagari 

Sumpur dan daerah-daerah yang berada disekitar kenagarian I11 Koto, agak ke 

Barat dari Pasar Rambatan. Daerah-daerah yang disebutkan diatas adalah daerah- 

.daerah yang mengalami kerusakan tertinggi pada sac: teijadi gempabumi besar 

tanggal 6 Maret 2007 lalu. Daerah-daerah tersebut telah menerima sosialisasi zona 

sesar aktif, konseling trauma dan konseling bangunan tahan gempa dari TIM 

PENGABDIAN TERPADU UNP dalam rangka pengabdian masyarakat. Nilai 

znornali positif dan negatif pada daerah tersebu! Serasosiasi scbagai pcrgerakan 

sesar selama periode 2005-2008. 

Meskipun peta anomali gayaberat-mikro rime-lapse periode 2005-2008 

berkorelasi dengan posisi episenter pada gempabumi Padang Panjang tanggal 6 

Maret 2009, hasil penelitian ini perlu dikoreksi terhadap anomali akibat perubahan 

muka air Danau Singkarak selama periode 2005-2008. Ini berarti diperlukan 

penelitian lanjutan pada tahun 2009 agar hasil penelitian benar-benar dapat 

dimanfaatkan untuk kepentingan strategi mitigasi becana gempabumi di daerah 

penelitian. Anomali akibat perubahan muka air Danau Singkarak dalam penelitian 

ini dapat dianggap sebagai sumber bising. 

Ada empat sumber bising yang dianggap sebagai parameter pengganggu 

dalam penelitian ini yaitu tide, driJ; curah hujan, perubahan muka air Danau 

Singkarak. Efek tide dapat terukur secara langsung pada gravimeter, efek drif 

dapat dihitung dengan cara melakukan sistem pengukuran tertutup, efek curah 

hujan dapat disiasati dengan cara melakukan survai pada musin yang sama. 

Sedangkan efek perubahan muka air danau terhadap data sampai saat ini belum 

dapat dihitung. Dragert (1981) menemukan bahwa efek gayaberat akibat 

perubahan muka air danau dapat mencapai 60  pGal selama 3 tahun survei seperti 

studi kasus di Buttle Lake, kepulauan Vancouver, British Columbia. 

Salah satu cara untuk mengetahui efek gayaberat akibat perubahan air 

Danau Singkarak adalan mengukur nilai gayaberat di sekitar Danau Singkarak 

dengan menggunakan asumsi (1) tidak ada gempabumi besar yang tejadi  di 

daerah penelitian selama periode 2008-2009, (2) tidak te jad i  perubahan cuaca 



pada saat pengukuran ( 3 )  tidak terjadi perubahan muka air tanah secara berlebihan 

dan (4) muka air Danau Singkarak mengalami penurunan selama periode 2008- 

2009. Besamya nilai gayaberat yang terukur oleh gravimeter dalam selang waktu 

satu tahun akan dibandingkan dengan perubahan muka air Danau Singkarak. Nilai 

. ini herassosiasi sebagai efek gayeberat terhadap perubahan muka aii- d a ~ ~ a u  selama 

periode satu tahun. 



3.1. Tujuan  Penelitian 

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mempelajari perilaku dasar 

.'gerakan scszr yang diduga kuat sebagai penyebab gempaburni di sepanjang Sesar 

Sumatera. Secara khusus penelitian bertujuan (1) menghitung respon teoritik dari 

anomali gayaberat mikro rime-lapse yang disebabkan oleh aktivitas sesar, (2) 

mengembangkan model, algoritma dan pemograman untuk mengestimasi 

perubahan-pen~bahan parameter-parametei sesar selarna peneiitian, (3) 

mengembangkan metode estimasi aktivitas sesar dari anomali yang 

terkontaminasi dengan bising (4) mengaplikasikan metoda pada data lapangan 

untuk memonitor aktivitas di segmen Sumani dan segmen Sianok. Tujuan 

penelitian pada butir (1) dan (2) telah dicapai pada Tahun 1 sedangkan tujuan 

penelitian pada butir (3) dan (4) akan dicapai pada Tahun 11. Secara lebih khusus, 

tujuan penelitian pada tahun kedua ini adalah menemukan metode untuk 

menghitung anomali gayaberat-mikro time-lapse akibat perubahan muka air 

Danau Singkarak selama periode 2008 s.d 2009. 

Telah dikumpulan data awal berupa peta anomali gayaberat-mikto time- 

lapse periode 2005-2008 untuk memantau aktivitas sesar di Segmen Singkarak. 

Namun selama periode 2005 s.d 2008 telah terjadi penurunan ketinggian muka air 

Danau Singkarak sebesar 0,73 m, sehingga peta anomali gayaberat-mikto time- 

lapse periode 2005-2008 perlu dikoreksi terhadap perubahan muka air danau. 

Koreksi ini penting dilakukan untuk mendapatkan peta anomali gayaberat-mikro 

time-lapse bebas bising. 

Untuk mendukung proyek penelitian, kami mengembangkan sebuah tim- 

kerja yang terdiri berbagai keahlian dalam bidang fisika, geofisika dan 

geodinamika. Proyek ini dipimpin oleh seorang peneliti utama yang telah 

berpengalaman dalam ha1 sumei lapangan. Peneliti utama dibantu oleh dua 

anggota peneliti, satu orang teknisi dan dua orang mahasiswa. Anggota peneliti 

pertama betugas untuk mengembangkan model ideal untuk menghitung tanggapan 

anomali gayaberat-mikro lime-lapse secara teoritik akibat penibahan muka air 



danau. Sedangkan anggota peneliti kedua dan mahasiswa bertugas mengumpulkan 

data-data penunjang seperti data curah hujan, peta jalan dan data perubahan muka 

air Danau Singkarak. Selanjutnya kami bekerja sama dengan Badan Meteorologi, 

Klimatologi dan Geofisika Pusat dalam ha1 peralatan, Pemerintah Provinsi 

Sumatera Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Danah Datar dalam ha1 

perizinan dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan 

Nasional dalam ha1 pendanaan. 

3.2. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah diperoleh sebuah model ideal untuk 

menghitung efek gayaberat akibat perubahan muka air danau. Hasil penelitian ini 

dapat dimanfaatkan oleh ahli-ahli geofisika untuk menghitung koreksi akibat 

perubahan ketinggian muka air danau dalam survei gayaberat-mikro rime-lapse. 

Manfaat penelitian pada pengembangan IPTEKS diperlihatkan oleh 

lahirnya beberapa topik penelitian baru serta beberapa makalah yang siap 

disajikan pada prosiding dan jurnal skala nasional maupun internasional. Hasil- 

hasil penelitian ini dapat disebar luaskan kepada masyarakat melalui pendidikan, 

pengajaran, pelatihan dan seminar yang diselenggarakan oleh instansi-instansi 

terkait. 

Kontribusi dari penelitian ini di dalam bidang IPTEKS adalah diperoleh 

sebuah hipotesis, model, dan metode dalam survai gayaberat-mikro time-lapse 

untuk menghitung tanggapan gayaberat baik secara teoritis maupun empiris akibat 

perubahan muka air danau. Hipotesis yang akan diuji adalah apakah tanggapan 

anomali gayaberat-mikro time-lapse secara toritik dipengaruhi oleh perubahan 

muka air danau. Metode baru yang akan dihasilkan adalah sebuah metode untuk 

menghitung nilai gayaberat-mikro akibat perubahan muka air danau. Model baru 

yang akan dihasilkan adalah model ideal menghitung tanggapan gayaberat-mikro 

secara teoritis akibat perubahan muka air danau. Aplikasi dari model dan metode 

ini adalah menghitung anomali gayaberat-mikro time-lapse akibat perubahan 

muka air Danau Singkarak selama periode 2008 s.d 2009. 



BAB IV METODE PENELITIAN 

4.1. Lokasi Penelitian. 

Lokasi penelitian tahun 2009 sama dengan lokasi penelitian tahun 2008 yaitu 

. s e w e n  Sumani dan segmen S i z n ~ k .  Daerah peneiiiian terletak pada jalur Sesar 

Sumatera dan mencakup Kota Padang dan sekitarnya, terletak sebelah Barat Laut. 

Pengumpulan data difokuskan kepada daerah-daerah yang mengalami kerusakan 

tertinggi pada kejadian gempabumi tanggal 6 Maret 2007 yaitu di sekitar Nagari 

Gunung Rajo yang secara tektonik terletak pada Satas sesar antara segmen Sumani 

(I,OOS s/d 0,5OS) dan segrnen Sianok (0,7OS s/d 0 , lW) .  Lokasi penelitian dapat 

dilihat pada Gambar 4. I .  

Gambar 4.1. Lokasi penelitian 

Daerah penelitian berjarak sekitar 72 km dari kota Padang. Daerah penelitian 

umumnya berbukit-bukit karena merupakan bagian dari Bukit Barisan. Waktu 

yang diperlukan dari Kota Padang ke daerah penelitian melalui jalan darat lebih 

kurang salam 2 jam. Kondisi prasarana jalan dari Padang menuju daerah 



penelitian dan prasarana jalan di daerah penelitian cukup bagus sehingga dapat 

mendukung proses pengambilan data dengan baik. 

4.2. Alat-alat Penelitian 

.'Alat-alat yang digunakan dalam penelitian Ini u'apat dilihat pada Tabel 4.1 

Lebih jauh, gambar dari alat-alat tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.2. 

Tabel 4.1. Alat yang digunakan dalam penelitian 

( c )  (d) 

Gambar 4.2. (a) Gravimeter, (b) GPS, (c) altimeter Pauline, (d) altimeter Sunto 

No 
I - 
2 - 
3 
4 
5 . 

6 

- 

M\L\K PERPUSTRKQRN 
U N I V .  NEGERI PADANG 

' -  

Nama Alat 
Gravimeter 
GPS 
Altimeter 

. A!!imeter 
-p 

Mobil 
Kamera digital 

Spesifikasi 
Scrintrex CG-5 
G a m i n  V 
Pauline 
Sunto 
CC> 1 800 
Optikal zoom 

Kegunaan 
Mengukrjr gayaberat di lapangan 
Mengukur posisi 
Mengukur ketinggian 

Transportasi lapangan 
Pemotretan titik-titik amat 



Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah I buah gravimeter, I buah 

GPS, 2 buah altimeter dan 1 buah kamera digital. Gravimeter yang digunakan 

gravimeter tipe Scintrex CG-5 Autograv dengan ciri dapat membaca nilai 

.gayaberat pada setiap stasiun secara otomatis. Salah saiu keunggulan gravimeter 

ini adalah disamping pembacaannya otomatis, mampu mengukur efek tide secara 

bersamaan dengan pembacaan nilai gayaberat setiap stasiun sehingga nilai 

gayaberat yang dibaca oleh alat adalah nilai gayaberat setelah dikoreksi terhadap 

tide. Ketelitian gravimeter mencapai 5 pGal. 

Alat ukur posisi atau GPS yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Gamin  tipe GPSmap 60CSx. Alat ini dapat beroperasi cukup baik kerena dapat 

manangkap sinyal dengan baik melalui beberapa satelit. Salah satu keunggulan 

GPS ini adalah posisi setiap stasiun dapat disimpan didalam memori GPS 

sehingga GPS ini juga berfungsi sebagai kompas di lapangan yaitu dapat 

menunjukkan arah dan posisi stasiun yang akan diukur. Sedangkan untuk 

mengukur ketinggian digunakan dua altimeter yaitu Pauline dan Sunto. Altimeter 

Pauline digunakan untuk mengukur ketinggian sebenamya dan altimeter Sunto 

digunakan untuk mengkoreksi data ketinggian terhadap suhu. Kedua altimeter 

cukup stabil sehingga dapat membaca ketinggian dengan baik. Untuk memotret 

posisi setiap stasiun digunakan kamera jenis Optikal Zoom merek Olympus 

sehingga setiap titik dan lingkungannya sekitar dapat didesripsikan dengan baik. 

4.3. Distribusi Stasiun Daerah Penelitian 

Distribusi stasiun daerah penelitian tahun 2009 sama dengan distribusi 

stasiun daerah penelitian tahun 2008 dan 2005. Distribusi stasiun daerah tahun 

2009 dapat dilihat pada Gambar 4.3 
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Gambar 4.3. Distribusi stasiun daerah penelitian 

Distribusi stasiun daerah penelitian pada Gambar 4.3 dapat dibedakan menjadi 

empat lintasan utama yaitulintasan SN, lintasan SL, lintasan FU3 dan lintasan KM. 

Nama lintasan SN, SL, RB dan KM mengadopsi nama-nama hari seperti Senin, 

Selasa, Rabu dan Kamis. Lintasan SN adalah lintasan yang pertama kali diukur 

pada tahun 2005, diteruskan ke lintasan SL, lintasan FU3 dan lintasan KM. 

Pengukuran gayaberat pada satu lintasan harus diukur satu hari penuh. Teknik 

pengumpulan data pada tahun 2009 adalah mengukur nilai gayaberat pertama kali 

di Kota Padang pada stasiun BMG Tabing, Rektorat UNP dan Laboratorium 

Fisika FMIPA UNP, dan dilanjutkan mengukur nilai gayaberat stasiun-stasiun lain 

di lapangan, dimulai pada lintasan SN pada hari pertama, lintasan SL pada hari 

kedua, lintasan RE? pada hari ketiga dan lintasan KM pada hari ke  empat. Pada 

hari terakhir, pengukuran dilanjutkan ke Kota Padang yaitu pada stasiun 

Laboratorium Fisika FMIPA UNP, Rektorat UNP dan BMG Tabing. Tujuan 

sistem pengukuran tertutup adalah untuk mendapatkan efek gayaberat dari drif 

alat. Pada setiap lintasan, pengukuran gayaberat h a n ~ s  pula dilakukan berdasarkan 
































































































