
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Kota Agung merupakan ibukota dari Kabupaten Tanggamus, Provinsi 

Lampung. Kota Agung merupakan salah satu daerah yang sedang melakukan 

berbagai pembangunan dan perbaikan infrastruktur demi kemajuan 

daerahnya. Wilayah Kota Agung berada pada lokasi yang memiliki morfologi 

yang beragam dari pesisir, perbukitan dan pegunungan, mulai dari ketinggian 

0 – 920 meter di atas permukaan laut. 

Wilayah Kota Agung masih termasuk bagian punggungan busur belakang 

(back arc) dari rangkaian pegunungan Bukit Barisan yang terbentuk akibat 

adanya aktivitas subduksi lempeng tektonik aktif Samudera Hindia-Australia 

terhadap lempeng Eurasia di sebelah Barat. Selain dipengaruhi secara aktif 

oleh gerak tektonika pada lajur tunjaman, wilayah ini dipengaruhi juga oleh 

gerak patahan aktif Sumatera yang membentang dari Provinsi Aceh hingga 

Provinsi Lampung. Kondisi ini menyebabkan wilayah ini kerap dilanda 

gempabumi. Dengan melihat latar belakang, statistik kejadian gempabumi 

besar di Indonesia dan pengalaman dampak gempa yang pernah tercatat, 

maka perlu upaya nyata agar dampak gempa yang mungkin akan terjadi di 

masa mendatang bisa dikurangi resikonya. 
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Resiko utama dari gempabumi adalah rusaknya dan runtuhnya bangunan 

yang dapat membahayakan serta menimbulkan korban jiwa. Ada beberapa 

faktor penyebab kerusakan bangunan akibat gempabumi, antara lain, 

a) Magnitude gempa (kekuatan gempa). 

b) Jarak bangunan terhadap sumber gempa. 

c) Kualitas bangunan. 

d) Karakteristik tanah dimana bangunan tersebut berdiri. 

Dari keempat penyebab tingkat kerusakan bangunan di atas ada dua hal yang 

bisa diupayakan untuk mengurangi jumlah korban akibat gempabumi, yaitu 

meningkatkan kualitas bangunan dan mengetahui atau memetakan 

karakteristik respon tanah terhadap getaran gempabumi. Salah satu metoda 

untuk mengetahui watak tanah tersebut adalah penelitian mikrotremor, 

dimana metode ini mengkaji kondisi geologi permukaan dengan memetakan 

parameter tertentu sebagai dasar untuk menentukan tingkat kerentanan. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah, 

1. Menentukan nilai amplifikasi mikrotremor wilayah Kota Agung dan 

sekitarnya. 

2. Menentukan nilai periode dominan dan frekuensi dominan wilayah Kota 

Agung dan sekitarnya. 

3. Menentukan zona rawan bencana gempabumi di wilayah Kota Agung. 
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C. Batasan Masalah 

Penelitian ini terbatas pada penyediaan informasi berupa peta nilai 

amplifikasi, frekuensi, dan ketebalan wilayah penelitian yang dapat 

digunakan sebagai acuan dalam penentuan daerah rawan guncangan gempa. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini adalah, 

1. Mengetahui zona rawan bencana khususnya di wilayah Kota Agung dan 

sekitarnya. 

2. Sebagai sumber informasi dalam pembangunan dan pengembangan 

tataruang di wilayah Kota Agung dan sekitarnya. 
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