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III.    TEORI DASAR 

 

 

A. Tinjauan Teori Perambatan Gelombang Seismik 

Gempa bumi umumnya menggambarkan proses dinamis yang melibatkan 

akumulasi stress (tekanan) dan pelepasan strain (regangan). Ketika gempa terjadi, 

gelombang yang merambat melalui sekitar kerak bumi disebut gelombang 

seismik. Gelombang seismik merupakan gelombang yang merambat melalui 

bumi. Perambatan gelombang ini bergantung pada sifat elastisitas batuan. 

Gelombang seismik termasuk dalam gelombang elastik karena medium yang 

dilalui yaitu bumi bersifat elastik. Oleh karena itu sifat penjalaran gelombang 

seismik bergantung pada elastisitas batuan yang dilewatinya.  

Umumnya bahwa perambatan gelombang seismik pada struktur kerak bumi yang 

berbeda akan menghasilkan perbedaan karakteristik respon seismik yang berbeda 

pula. Untuk tiap gempa bumi, struktur kerak mungkin berperilaku berbeda yang 

menunjukkan keragaman di propagasi dan karakteristik situs tertentu. Dasar 

pemisahannya yaitu dari sumber, jalur, dan efek lokal yang menunjukkan 

karakterisitik dinamis dari gerakan perekaman di stasiun seismik dimana 

gelombang yang ditangkap bukanlah gelombang yang sebenarnya melainkan 

sudah mengalami distorsi yang dapat ditulis dengan persamaan (1): 

                 (1) O(f) = F(f). P(f). S(f). I(f)
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dimana O(f) adalah pengamat fourier spektrum gerak di stasiun, F(f) adalah 

radiasi spektrum dari wilayah focal (sumber efek), P(f) adalah radiasi karakteristik 

pergerakan gelombang propagasi melewati medium (jalur efek), S(f) adalah 

karakteristik dekat permukaan lapisan di bawah pengamatan stasiun (situs efek) 

dan I(f) adalah instrumental respon. 

Ketika sifat diskontinuitas dalam medium di bawah pengamatan terdapat kontras 

impedansi antara dua atau lebih lapisan yang berbeda, hal ini menyebabkan 

gelombang terjebak dengan multiple refleksi dalam lapisan tersebut. Ketika 

gelombang refleksi ini telah konstruktif, resonansi terjadi. Frekuensi resonansi ini 

berkaitan dengan ketebalan dan sifat elastis dari bagian atas lapisan yang 

dituliskan dalam persamaan (2) (Murphy dkk, 1971 ): 

 

                (2) 

dimana, n adalah 1,2,3,……., Vs adalah kecepatan gelombang geser (shear) dan H 

adalah ketebalan dari lapisan atas. 

Untuk mode dasar, n = 1 , frekuensi resonansi ditulis dengan persamaan: 

                 (3)  

Dari persamaan (3), dapat disimpulkan bahwa frekuensi resonansi berbanding 

lurus terhadap kecepatan gelombang geser dan berbanding terbalik terhadap 

ketebalan sedimen. Gelombang geser juga dikenal sebagai gelombang sekunder 

karena gelombang tersebut datang pada tahap kedua rekaman dalam seismogram. 

Pergerakan partikel gelombang geser tegak lurus terhadap arah perambatan 

(propagasi) gelombang. Kecepatan gelombang geser dapat dinyatakan pada 

persamaan (4): 

Fn =  
 2n−1  Vs

4H
   

Fn =  
Vs

4H
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                 (4) 

dimana, µ adalah modulus geser dan ρ adalah densitas medium. 

B. Tinjauan Teori Ambient Noise Seismik 

Ambient noise seismik merupakan getaran alami yang timbul dari alam atau biasa 

disebut juga dengan getaran-getaran kecil dari alam (mikrotremor). Nilai 

amplitudo ambient noise seismik tidak besar akan tetapi kontinyu. Sumber dari 

ambient noise seismik dibagi menjadi dua yaitu sumber natural (alami) dan 

sumber cultural. Sumber natural berupa semua manifestasi getaran seperti 

gelombang pasang, gelombang laut, mikroseismik, angin, efek angin pada pohon 

atau bangunan. Sedangkan sumber cultural berupa getaran yang berasal dari 

industri mesin, mobil dan kereta api, aktivitas manusia dan lain-lain.  

Berdasarkan dari berbagai pengamatan yang dilakukan oleh Gutenberg (1958), 

Asten (1978), Asten dan Henstridge (1984), Bonnefoy-Claudet dkk (2006), 

menyimpulkan bahwa frekuensi rendah berkisar di bawah 1 Hz merupakan 

sumber noise seismik alami, sedangkan frekuensi antara 1–10 Hz merupakan 

sumber alami dan cultural. Nilai frekuensi tinggi sumbernya yaitu aktivitas 

manusia. Penulis yang sama meringkas ambient noise seismik dari berbagai 

sumber, ditunjukkan pada Tabel 1. Penggunaan ambien noise seismik untuk 

menilai situs efek, estimasi profil kecepatan gelombang geser, peta ketebalan 

sedimen, pencitraan kerak bumi, pemantauan perubahan kecepatan pada 

gunungapi dan lain-lain (Syahbana, 2013). 

 

 

Vs   = 
μ

ρ
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Tabel 1. Ringkasan sumber noise seismik berdasarkan pada studi Gutenberg 

(1958), Asten (1978), Asten Dan Henstridge (1984) dan Aki dan Richards (1980) 

 

Seismic Noise Sources Gutenberg (1958) Asten (1978, 1984) 

Oceanic Waves 0.05 – 0.1 Hz 0.5 – 1.2 Hz 

Monsoon / Large scale 

meteorological perturbations 

0.1 – 0.25 Hz 0.16 – 0.5 Hz 

Cyclones over the oceans  0.3 – 1.0 Hz 0.5 – 3.0 Hz 

Local scale meteorological 

conditions 

1.4 – 5.0 Hz - 

Volcanic tremor 2 – 10 Hz - 

Urban 1 – 100 Hz 1.1 – 30.0 Hz 

 

C.  Tinjauan Teori Horizontal to Vertical Spectral Ratio (HVSR) 

Di antara berbagai teknik untuk mengukur ambient noise seismik , yang paling 

populer digunakan yaitu metode Horizontal to Vertical Spectral Ratio (HVSR). 

Metode HVSR ini merupakan metode yang efektif, murah dan ramah lingkungan 

yang dapat digunakan pada wilayah permukiman. Metode HVSR biasanya 

digunakan pada seismik pasif (mikrotremor) tiga komponen. Metode ini juga 

dikenal sebagai metode Nakamura, seperti yang diperkenalkan oleh Nakamura 

(1989) dari ide dasarnya oleh Nogoshi dan Igarashi yang menunjukkan tingkat 

antara frekuensi puncak terendah HVSR dari gelombang Rayleigh dan frekuensi 

resonansi fundamental dari pengukuran situs. Pada prinsipnya metode ini 

menghitung rasio spektrum antara komponen total resultan horizontal terhadap 

komponen vertikal. Secara matematis dapat dinyatakan pada persamaan (5) 

(Nakamura, 1989): 

                                  

                                                                   (5) 
𝑅(𝑓) =

 𝐻𝐸𝑊
2 f + 𝐻𝑁𝑆

2(f)

VUD (f)
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dimana R(f) adalah spektrum rasio HVSR, HEW (f) adalah spektrum komponen 

horizontal barat-timur, HNS (f) adalah spektrum komponen horizontal utara-

selatan dan VUD (f) adalah spektrum komponen vertikal. 

Teknik perbandingan spektra gelombang komponen horisontal terhadap vertikal 

(Horizontal to Vertical Spectral Ratio) dari noise gelombang seismik dapat 

digunakan untuk memperkirakan kedalaman bedrock secara cepat (Lane dkk, 

2008). Metode H/V berguna untuk menunjukkan frekuensi resonansi dominan (fo) 

dan nilai puncak HVSR (A), yang mempresentasikan karakteristik dinamis lapisan 

sedimen. Dari hubungan keduanya dapat diketahui indeks kerentanan seismik 

(Kg). Nakamura merumuskan metode ini berdasarkan 3 hipotesis utama yaitu: 

1. Ambient noise atau bunyi alami yang ditimbulkan oleh refleksi dan refraksi 

gelombang geser (shear wave) dalam lapisan tanah dangkal dan oleh 

gelombang permukaan S. 

2. Sumber noise lokal tidak mempengaruhi ambient noise pada bagian bawah 

struktur yang tidak terkonsolidasi. 

3. Lapisan tanah yang rapuh atau lunak tidak menguatkan komponen vertikal dari 

ambient noise. 

Parameter penting yang dihasilkan dari metode HVSR ialah frekuensi natural dan 

amplifikasi. HVSR yang terukur pada tanah yang bertujuan untuk karakterisasi 

geologi setempat, frekuensi natural dan amplifikasi berkaitan dengan parameter 

fisik bawah permukaan. Sedangkan HVSR yang terukur pada bangunan berkaitan 

dengan kekuatan bangunan (Nakamura, 2000) dan keseimbangan bangunan.  

Nakamura (2000) berpendapat bahwa HVSR merupakan gelombang badan, 

sedangkan Bonnefoy-Clauded menunjukkan bahwa HVSR terdiri atas gelombang 
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permukaan, dalam hal ini gelombang Love dan Rayleigh. Frekuensi HVSR sangat 

berkaitan dengan sifat fisik dari situs seperti ketebalan lapisan, densitas, atau 

kecepatan gelombang yang berguna untuk karakterisasi sifat fisik dari struktur 

geologi (Syahbana, 2013). 

D. Tinjauan Penggunaan Teknik HVSR 

Teknik HVSR (Horizontal to Vertical Spectral Ratio) pada analisis data 

mikrotremor telah digunakan secara luas untuk studi efek lokal dan mikrozonasi. 

Saat ini, teknik HVSR juga dapat digunakan untuk mengamati tingkat aktivitas 

gunungapi. Selain sederhana dan bisa dilakukan kapan dan dimana saja, teknik ini 

juga mampu mengestimasi frekuensi resonansi secara langsung tanpa harus 

mengetahui struktur kecepatan gelombang geser dan kondisi geologi bawah 

permukaan lebih dulu. Nakamura menyebutkan bahwa metode HVSR untuk 

analisis mikrotremor bisa digunakan untuk memperoleh frekuensi natural sedimen 

(Mufida dkk, 2013).  

Horizontal to Vertical Spectral Ratio (HVSR) adalah satu metode yang sangat 

mudah untuk memperkirakan frekuensi alami dari lapisan sedimen. Metode ini 

juga dapat digunakan untuk menentukan faktor amplifikasi dari lapisan sedimen. 

Dengan menggunakan nilai frekuensi alami dan faktor amplifikasi, metode HVSR 

juga dapat digunakan untuk memperkirakan elevasi batuan dasar atau ketebalan 

dari lapisan sedimen (Nakamura, 1989). 

Konsep dasar fenomena amplifikasi gelombang seismik oleh adanya batuan 

sedimen yang berada di atas basement dengan perbedaan densitas dan kecepatan 

Vs, Vo yang mencolok (Gambar 10). Frekuensi resonansi banyak ditemukan oleh 

fisik dari lapisan sedimen yaitu ketebalan (H) dan kecepatan gelombang S (Vs) 
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(Cipta dan Athanius, 2009). Faktor amplifikasi memberikan gambaran tentang 

perubahan (pembesaran) percepatan gerakan tanah dari batuan dasar ke 

permukaan. Pembesaran percepatan tanah dari batuan dasar ke permukaan 

disebabkan karena perbedaan kecepatan gerakan gelombang geser (Vs) di batuan 

dasar dan pada lapisan tanah (sedimen). Nilai Vs dari batuan dasar ke permukaan 

akan makin mengecil. Nilai Vs yang makin mengecil menyebabkan makin 

kecilnya nilai modulus geser (Gs) dan faktor redaman, sehingga percepatan tanah 

akan makin membesar. Semakin besar nilai faktor amplifikasi maka semakin 

besar pula percepatan gerakan tanah di permukaan (Partono dkk, 2013). 

 

Gambar 10. Konsep dasar amplifikasi gelombang seismik (Cipta, 2009) 

Aplikasi teknik HVSR pada mikrozonasi gempa bumi mengasumsikan bahwa 

nilai dari kecepatan gelombang geser adalah tetap atau konstan di satu tempat 

(satu titik) dan nilai kedalaman (H) berubah. Aplikasi HVSR lainnya yang baru–

baru ini dipopulerkan untuk mengamati tingkat aktivitas gunungapi, sebaliknya 

mengasumsikan bahwa nilai dari kedalaman (H) bernilai tetap atau konstan 
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sedangkan nilai kecepatan gelombang geser (Vs) berubah pada satu titik. Dari 

mikrozonasi gempabumi akan diperoleh informasi variasi spasial (ruang). 

Sedangkan pada estimasi aktivitas gunungapi diperoleh informasi variasi temporal 

atau waktu (Syahbana, 2013). 


