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ABSTRACT 

 

 

DETERMINISTIC SEISMIC HAZARD ANALYSIS BY 

ESTIMATING THE SITE AMPLIFICATION IN 

MAJALENGKA  
 

 

 

By  

 

LIA TRI KHAIRUM 

 

 

 

Majalengka is one of the regions that ever suffers earthquake. One mitigation 

efforts to minimize the disaster impact is carried out through seismic hazard 

study. This study aims to analyzed and determine the Majalengka City that have 

potential damages due to earthquakes, based on natural frequency (f0), site classes 

fromshear-wave velocity of the top 30 meter(VS30) analysis and Determistic 

Seismic Hazard Analysis (DSHA). This study using 65points from microtremor 

measurement.  Data from measurement was analyzed using Horizontal to Vertical 

Spectral Ratio(HVSR) method. The parameters of earthquake source used in this 

study has been mainly taken from  Team for Revision of Seismic Hazard Maps of 

Indonesia. The selection attenuation function was based on earthquake source. 

Logic trees were used in this study to allow uncertainty in selection of parameters 

earthquake source and attenuation function. According to natural frequency (f0), 

shear-wave velocity of the top30 meter (VS30), and deterministic seismic hazard 

analysis showed thathigh seismic hazard potential area is indicated in zone with 

low natural frequency (f0) value less than 1,33 Hz, shear-wave velocity of the 

top30 meter (VS30) ranges from 180 m/s to 360 m/s (site class D),  PGA rock 

value ranges from 0,0548 g to 0,0598 g, PGA soil value ranges from 0,1271 g to 

0,1560 g with values ranging from 0.78 to 6.32 amplification is Desa Cikasarung, 

Desa Cijati, Desa Sidamukti, and Desa Munjul. The low seismic hazard potential 

area is indicated in zone with high natural frequency (f0) more than 5 Hz, shear-

wave velocity of the top30 meter (VS30) ranges from 360 m/s to 760 m/s (site class 

C),  PGA rock value ranges from 0,0475 g to 0,0510 g, PGA soil value ranges 

from 0,0870 g to 0,1100 g with values ranging 1,689 to 2,099 amplification 

isDesa Kutamanggu. 

 

Keywords: natural frequency (f0), site classes, deterministic seismic hazard 

analysis, Majalengka 
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ANALISIS BAHAYA GEMPABUMI DETERMINISTIK DENGAN 

MEMPERHITUNGKAN SITE AMPLIFIKASI PADA KOTA 
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Oleh 

 

LIA TRI KHAIRUM 

 

 

 

Majalengka merupakan daerah yang pernah mengalami bencana gempabumi. 

Untuk meminimalisasi dampak bencana tersebut, upaya mitigasi dapat dilakukan 

melalui penelitian hazard kegempaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

dan menentukan tingkat kerawanan Kota Majalengka terhadap bahaya gempa 

berdasarkan parameter frekuensi natural (f0), jenis kelas tanah hasil analisis 

kecepatan gelombang geser hingga kedalaman 30 meter (VS30), dan analisis 

bahaya gempa dengan pendekatan deterministik. Penelitian ini menggunakan 65 

titik pengukuran mikrotremor yang dianalisis menggunakan metode Horizontal to 

Vertical Spectral Ratio (HVSR). Berdasarkan hasil analisis frekuensi natural (f0), 

kecepatan gelombang geser (VS30) dan analisis bahaya gempabumi deterministik 

menunjukkan  bahwa zona bahaya seismik tinggidiindikasikan dengan frekuensi 

natural (f0) rendah dengan nilai kurang dari 1,33 Hz, dan kecepatan gelombang 

geser (VS30) berkisar antara 180 m/s hingga 360 m/s (jenis tanah kelas D), dengan 

nilai percepatan tanah maksimum pada batuan dasar berkisar antara 0,0548 g  

hingga 0,0598 g, dengan percepatan tanah maksimum pada permukaan berkisar 

antara 0,1271 g  hingga 0,1560 g dan amplifikasi berkisar antara 2,367 hingga 

2,826 yaitu Desa Cikasarung, Desa Cijati, Desa Sidamukti, dan Desa Munjul. 

Daerah yang memiliki tingkat kerawanan rendah terhadap bahaya gempabumi 

adalah daerah dengan nilai frekuensi yang tinggi yaitu lebih dari 5 Hz, dengan 

kecepatan gelombang geser (VS30) berkisar antara 360 m/s hingga 760 m/s (jenis 

tanah kelas C), dengan percepatan tanah maksimum pada batuan dasar berkisar 

antara 0,0475 g hingga 0,0510 g, dengan percepatan tanah maksimum pada 

permukaan berkisar antara 0,0870 g  hingga 0,1100 g dan amplifikasi berkisar 

antara 1,689 hingga 2,099, yaitu Desa Kutamanggu. 

 

Kata kunci: frekuensi natural (f0), jenis kelas tanah, analisis bahaya gempa 

deterministik, Majalengka 
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I. PENDAHULUAN 
  

A. Latar Belakang 
 

Indonesia berada pada zona pertemuan empat lempeng aktif dunia, yaitu Lempeng 

Benua Eurasia yang bergerak sangat lambat ke arah tenggara dengan kecepatan 

sekitar 0,4 cm/tahun, Lempeng Samudera Indo-Australia yang bergerak ke arah 

utara dengan kecepatan sekitar 7 cm/tahun, Lempeng Samudera Pasifik yang 

bergerak ke arah barat dengan kecepatan sekitar 11 cm/tahun dan Lempeng Laut 

Philipina yang bergerak ke arah barat laut dengan kecepatan sekitar 8 cm/tahun. 

Interaksi antar lempeng-lempeng ini menempatkan wilayah Indonesia sebagai 

wilayah yang sangat rawan terhadap gempabumi (Tim Revisi Gempa Indonesia, 

2010). 

 

Salah satudaerah yang pernahbeberapa kali mengalamigempabumidi Indonesia 

adalahMajalengka.Majalengkapernah mengalami paling tidak tiga kejadian 

bencana gempabumi yang terjadi pada tahun 1950, 1990, dan 2001 

(SupartoyodanSurono, 2008). 

 

Gempabumi dapat menyebabkan ribuan korban jiwa, keruntuhan dan kerusakan 

infrastruktur dan bangunan, serta dana trilyunan rupiah untuk rehabilitasi dan 

rekonstruksi. Gempabumi merupakan kejadian alam yang belum dapat 

diperhitungkan dan diperkirakan secara akurat baik kapan dan
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dimana terjadinya serta magnitudanya selain itu, gempabumi juga tidak dapat 

dicegah. Karena tidak dapat dicegah dan tidak dapatdiperkirakan secara akurat, 

usaha-usaha yang dapat dilakukan salah satunya adalah dengan mengidentifikasi 

wilayah yang berpotensi terkena goncangan gempabumi dengan melakukan 

penyelidikan mikrozonasi gempabumi. 

 

Perhitungan percepatan tanah secara empiris merupakan salah satu alternatif untuk 

mengetahui tingkat bahaya gempabumi pada suatu lokasi. Meskipun penggunaan 

rumus tersebut tidak selalu benar dan nilai yang dihasilkan antar metode berbeda-

beda, dengan melihat keterbatasan data kegempaan di Indonesia tetapi hasil dari 

perhitungan empiris diharapkan mampu memberikan gambaran secara umum 

tingkat bahaya gempabumi pada suatu wilayah dengan demikian diharapkan 

mampu meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan terhadap bahaya gempabumi. 

 

B. Tujuan 
 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Memetakan Kota Majalengka berdasarkan parameter frekuensi natural (f0), 

jenis kelas tanah,dan percepatan tanah puncak (Peak Ground Acceleration) di 

batuan dasar dan di permukaan melalui pendekatan deterministik dengan 

menggunakan fungsi atenuasi. 

2. Menganalisis tingkat kerawanan Kota Majalengka terhadap bahaya gempa 

berdasarkan parameter frekuensi natural (f0), jenis kelas tanah, dan analisis 

bahaya gempa dengan pendekatan deterministik. 
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C. Batasan Masalah 
 

Pada penelitian ini hanya membahas tentang analisis bahaya gempabumi dengan 

menghitung nilai PGA serta nilai faktor amplifikasi di Kota Majalengka 

menggunakan metode deterministik atau biasa disebut dengan Determistic Seismic 

Hazard Analysis (DSHA) sebagai upaya mitigasi bahaya gempabumi.  

 



II. TINJAUAN PUSTAKA 
 

A. Fisiografi Daerah Penelitian 
 

Secara fisiografi, Van Bemmelen(1949)membagi daerah Jawa bagian barat 

menjadi lima jalur fisiografi. Pembagian zona fisiografi daerah Jawa bagian barat 

tersebut yaitu Zona Dataran Rendah Pantai Jakarta, Zona Bogor, Zona Bandung, 

Zona Pegunungan Bayah, Zona Pegunungan Selatan Jawa Barat. Berdasarkan 

letaknya, maka secara fisiografi, daerah penelitian termasuk kedalam Zona Bogor 

bagian Timur. 

 

Zona Bogor terdapat di bagian selatan Zona Dataran Rendah Pantai Jakarta, dan 

membentang dari barat ke timur, yaitu mulai dari Rangkasbitung, Bogor, Subang, 

Sumedang, dan berakhir di Bumiayu dengan panjang kurang lebih 40 km. Zona 

Bogor ini merupakan daerah antiklinorium yang cembung ke utara dengan arah 

sumbu lipatan barat-timur. Inti antiklinorium ini terdiri dari lapisan-lapisan batuan 

berumur Miosen dan sayapnya ditempati batuan yang lebih muda yaitu berumur 

Pliosen-Pleistosen. Pada Zona Bogor, terdapat beberapa morfologi intrusi berupa 

boss. Batuannya terdiri atas batupasir, batulempung dan breksi yang merupakan 

endapan turbidit disertai beberapa intrusi hypabisal, konglomerat, dan hasil 

endapan gunungapi. Disamping itu juga terdapat lensa-lensa batugamping. 

Endapannya terdiri oleh akumulasi endpan neogen yang tebal. Peta fisiografi
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Jawa Barat ditunjukkan pada Gambar 1. 

 

 
 

 

Gambar 1. Peta Fisiografi Jawa Barat (Van Bemmelen,1949). 
 

Zona Bogor umumnya bermorfologi perbukitan yang memanjang barat-timur 

dengan lebar maksimum sekitar 40 km. Batuan penyusun terdiri atas batuan 

sedimen tersier dan batuan beku baik intrusif maupun ekstrusif. Morfologi 

perbukitan terjal disusun oleh batuan beku intrusif, seperti yang ditemukan di 

komplek pegunungan Sanggabuana, Purwakarta. Morfologi perbukitannya 

dinamakan sebagai antiklinorium kuat yang disertai oleh pensesaran. 

 

B. Tatanan dan Struktur Geologi Regional  
 

Menurut van Bemmelen (1949), Jawa Barat telah mengalami 2 periode tektonik, 

yaitu: 
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1. Periode Tektonik Intra Miosen.  

Pada periode tektonik intra Miosen, berlangsung pembentukan geantiklin jawa, 

akibat gaya tekanan dari arah selatan terbentuk struktur lipatan dan sesar pada 

sedimen di utara. Peristiwa ini terjadi setelah Formasi Cidadap diendapkan pada 

Miosen Tengah. Pada Miosen Atas atau Miosen-Pliosen antklinorium ini 

mengalami intrusi dasit dan andesithorenblende, disamping itu terjadi pula 

ekstrusi breksi kumbang di ujung timur Zona Bogor. Ketidakselarasan antara 

Formasi Subang dan Formasi Kaliwangu yang berumur Pliosen Bawah yang 

terjadi pada Zona Bogor bagian utara, menandakan bahwa pada periode Miosen-

Pliosen tersebut terjadi proses perlipatan pada keseluruhan Zona Bogor bagian 

utara. 

 

2. Periode Tektonik Plio-Pleistosen.  

Pada perode ini, terjadi proses perlipatan dan pensesaran yang diakibatkan oleh 

gaya-gaya yang mengarah ke utara dikarenakan oleh turunnya bagian utara zona 

Bandung, sehingga menekan Zona Bogor dengan kuat. Tekanan ini menimbulkan 

struktur perlipatan dan sesar naik di bagian utara Zona Bogor yang merupakan 

suatu zona memanjang antara Subang dan Gunung Ciremai. Kegiatan tektonik 

Pliosen-Pleistosen di daerah ini mengakibatkan terjadinya sesar terobosan 

komplek kromong yang andesitis dan dasitis.Setelah berakhir kegiatan tersebut 

terbentuklah Tambakan Beds yang berumur Pleistosen Bawah dan menutupi 

satuan lainya secara tidak selaras. Tidak adanya batuan yang berumur Pliosen 

Atas di daerah ini menunjukan adanya kekosongan pengendapan batuan. Pada 

kala Pleistosen Tengah sampai Atas di Zona Bogor  bagian tengah dan timur 

terbentuk endapan vulkanik tua (Gunung Slamet tua) dan vulkanik muda dari 
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Gunung Ciremai, selanjutnya disusul oleh aktifitas pada Pleistosen Atas 

yangmenghasilkan Linggopodo Beds dan diikuti lagi oleh kegiatan Vulkanik 

Resen dari Gunung Ciremai sehingga terbentuk endapan Vulkanik muda ke 

bagian  utara zona tersebut. Tekanan tersebut menimbulkan struktur perlipatan 

dan sesar naik dibagian Zona Bogor  yang dikenal sebagai Baribis thrust. Peta 

geologi Daerah Majalengka dan sekitarnya ditunjukkan pada Gambar 2. 

 

C. Stratigrafi Regional 
 

Menurut Martodjojo (1984), wilayah Jawa Barat dapat dibagi menjadi tiga 

mandala sedimentasi, yaitu Mandala Paparan Kontinen Utara terletak pada lokasi 

yang sama dengan Zona Dataran Pantai Jakarta pada pembagian zona fisiografi 

Jawa Barat. Mandala ini dicirikan oleh endapan paparan yang umumnya terdiri 

dari batugamping, batulempung, dan batupasir kuarsa, serta lingkungan 

pengendapan umumnya laut dangkal dengan ketebalan sedimen dapat mencapai 

5000 meter. Kedua, Mandala Sedimentasi Banten hanya dari sedikit data. Pada 

Tersier Awal, mandala ini cenderung menyerupai Mandala Paparan Kotinen, 

sedangkan pada saat Tersier Akhir, ciri mandala ini sangat mendekati Mandala 

Cekugan Bogor. Ketiga, Mandala Cekungan Bogor terletak di Selatan Mandala 

Paparan Kontinen Utara. Pada pembagian zona fisografi Jawa Barat , mandala ini 

meliputi Zona Bogor, Zona Bandung, dan Zona Pegunungan Selatan. Mandala ini 

merupakan mandala sedimentasi yang dicirikan oleh endapan aliran gravitasi, 

yang kebanyakan berupa fragmen batuan beku dan batuan sedimen seperti andesit, 

basalt, tuf, dan batugamping. Ketebalan sedimen diperkirakan lebih dari 7000 

meter. Gambar 3 menunjukkan mandala sedimentasi Jawa Barat.  

7
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Gambar 2. Peta geologi daerah Majalengka dan sekitarnya (Djuri, 1995). 
8 
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Gambar 3. Mandala Sedimentasi Jawa Barat (Martodjojo, 1984). 
 

Berdasarkan pembagian mandala sedimentasi di atas, daerah penelitian terletak 

pada Mandala Cekungan Bogor. Mandala Cekungan Bogor menurut mengalami 

perubahan dari waktu ke waktu sepanjang zaman Tersier-Kuarter. Mandala ini 

terdiri dari tiga siklus pengendapan. Pertama-tama diendapkan sedimen laut 

dalam, kemudian sedimen darat yang berangsur berubah menjadi sedimen laut 

dangkal dan yang terakhir diendapkan sedimen dengan mekanisme aliran 

gravitasi. Siklus pertama dan kedua berasal dari utara sedangkan siklus ketiga 

berasal dari selatan. Stratigrafi Zona Bogor bagian tengah dan timur telah 

diurutkan dengan batuan tertua Anggota Pemali Bawah yang berumur Oligosen 

sampai Miosen Bawah. Ciri litologinya adalah perlapisan batulempung, napal, 

serpih dengan sisipan batupasir kuarsa dan batugamping.Di atas formasi itu 

diendapkan batuan dari Formasi Pemali Anggota Atas yang dikenal dengan 
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kompleks Annulatus, yang berumur Miosen Bawah bagian atas sampai Miosen 

Tengah bagian bawah. Formasi ini terbagi kedalam fasies utara dan fasies selatan. 

Fasies utara terdiri dari batupasir kuarsa, napal, batulempung, serpih, tuff, dan 

batugamping. Sedangkan fasies selatan terdiri dari batupasir kuarsa, lapisan tipis 

batubara, batugamping napalan, dan sisipan hasil erupsi gunungapi. Batuan-

batuan tersebut sebagian besar diperkirakan berasal dari Dataran Sunda, yang 

interkalasi dengan batuan vulkanik dari selatan.  

 

Di atas Formasi Pemali secara selaras diendapkan Formasi Cidadap atau disebut 

juga Formasi Halang bagian atas, yang terdiri dari batulempung, serpih dengan 

fasies laut yang tersebar di bagian utara, breksi vulkanik, dan batupasir tufaan 

yang tersebar di bagian selatan. Ketebalan lapisan ini diperkirakan 1200-1500 

meter di Zona Bogor bagian tengah, dan sekitar 1500-2500 meter di Zona Bogor 

bagian Timur.  

 

Di atas Formasi Cidadap diendapkan secara tidak selaras batuan yang merupakan 

hasil kegiatan vulkanik yang disertai dengan intrusi-intrusi hornblenda, andesit, 

dasit, diorit, dan kuarsa yang dikenal dengan nama Breksi Kumbang yang 

berumur Miosen Atas.Secara selaras di atas Breksi Kumbang diendapkan Formasi 

Kaliwangu yang terdiri dari serpih, batulempung, napal, batupasir tuffan, 

andesitik, dasitik, konglomerat, dan breksi, serta lapisan tipis batubara muda 

berumur Pliosen Bawah. Secara selaras di atas Formasi Kaliwangu diendapkan 

Formasi Ciherang yang berumur Pliosen Atas. Di atas Formasi Ciherang 

diendapkan secara tidak selaras Formasi Tambakan yang merupakan hasil 

gunungapi yang berumur Pleistosen Bawah. 
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Produk termuda dari stratigrafi ini adalah endapan aluvium yang diendapkan di 

atas formasi-formasi lainnya.Formasi tertua sampai yang termuda adalah Formasi 

Cinambo, batugamping Kompleks Kromong, Formasi Halang, Formasi Subang, 

Formasi Kaliwangu, Formasi Citalang, Breksi terlipat, Hasil Gunungapi Tua, 

Hasil Gunungapi Muda, dan Aluvium. 

 

Formasi tertua adalah Formasi Cinambo, yang berdasarkan kandungan fosil 

foraminifera adalah berumur Miosen Bawah sampai Miosen Tengah. Formasi ini 

dibagi dua, yaitu: Anggota batupasir (bagian bawah), dan Anggota Serpih (bagian 

atas). Anggota batupasir terdiri dari graywake, yang mempunyai ciri perlapisan 

tebal dengan sisipan serpih, batulempung tipis, batupasir gampingan, tuf, 

batulempung, dan batulanau. Anggota Serpih terdiri dari batulempung dengan 

sisipan batupasir, batugamping, batupasir gampingan, dan batupasir tufaan.Di atas 

Formasi Cinambo diendapkan secara selaras batugamping Kompleks Kromong, 

yang terdiri dari batugamping, batulempung, batupasir gampingan, dan batupasir 

tufaan. Formasi ini berumur Miosen Tengah.Secara selaras di atas batugamping 

Kompleks Kromong diendapkan Formasi Halang, yang terdiri dari Anggota 

Halang Bawah dan Anggota Halang Atas. Anggota Halang Bawah terdiri dari 

breksi gunungapi yang bersifat andesitik sampai basaltik, batulempung, tuf, dan 

konglomerat. Anggota Halang Atas terdiri dari batupasir tufaan, batulempung, dan 

konglomerat. Formasi ini berumur Miosen Tengah sampai Miosen Atas. 

 

Di atas Formasi Halang secara selaras diendapkan Formasi Subang, yang terdiri 

dari batulempung yang mempunyai sisipan batugamping yang berwarna abu-abu 

tua dan kadang-kadang dijumpai sisipan batupasir glaukonit yang berwarna hijau. 

Formasi ini berumur Miosen Atas.Kemudian secara tidak selaras di atas Formasi 
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Subang diendapkan Formasi Kaliwangu, yang terdiri dari batulempung yang 

mengandung moluska, konglomerat dengan lensa-lensa batupasir dan sisipan 

batupasir tuffaan dan kadang-kadang ditemukan lapisan batupasir gampingan, dan 

batugamping. Formasi ini berumur Pliosen Bawah. 

 

Di atas Formasi Kaliwangu secara selaras diendapkan Formasi Citalang yang 

terdiri batugamping koral, batupasir, batupasir tuffaan, batulempung tufaan, 

konglomerat, dan kadang-kadang dijumpai lensa-lensa batupasir gampingan yang 

padu. Formasi ini berumur Pliosen Tengah sampai Pliosen Atas.Di atas Formasi 

Citalang secara tidak selaras terdapat breksi terlipat yang terdiri dari breksi 

gunungapi yang bersifat andesitik, breksi tufaan, batupasir kasar, batulempung 

tufaan, dan graywacke. Batuan ini berumur Pleistosen Bawah.Kemudian Endapan 

Hasil Gunungapi Tua menutupi breksi terlipat secara selaras. Endapan Gunungapi 

Tua terdiri dari breksi lahar, lava andesitik sampai basaltik. Endapan ini berumur 

Pleistosen Tengah sampai Pleistosen Atas.Kemudian secara selaras diatas 

Endapan Gunungapi Tua diendapkanEndapan Gunungapi Muda yang  terdiri dari 

breksi lahar, batupasir tufaan, lapili, lava andesitik sampai basaltik. Endapan ini 

diperkirakan hasil dari produk Gunungapi Ciremai, dan Gunungapi Tampomas. 

Batuan ini berumur Pleistosen Atas sampai Holosen Bawah. 

 

D. Sejarah Gempabumi Merusak 
 

Tabel 1merupakan kejadian gempabumi merusak yang pernah terjadi dan tercatat 

di wilayah Majalengkadari tahun 1950 (Supartoyo dan Surono, 2008).  
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Tabel 1.Kejadiangempabumimerusak di wilayahKabupatenMajalengka 

(Supartoyo dan Surono, 2008). 
 

 

No 

 

Tanggal 

 

Pusat 

Gempa 

 

Kedalaman 

(km) 

 

M 

(SR) 

 

Skala

MMI 

 

Kerusakan 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

1950 

 

 

 

6/7/1990 

 

 

 

 

 

28/06/2001 

 

 

- 

 

 

 

6,91ºLS-

108,27ºBT 

 

 

 

 

7ºLS-

108,29ºBT 

 

- 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

23 

- 

 

 

 

5,8  

 

 

 

 

 

5,1  

VI 

 

 

 

VII – 

VIII 

 

 

 

 

VII 

Beberapa bangunan 

mengalami kerusakan di 

daerah Cihaur, Kec. 

Maja. 
 

8.000 bangunan roboh 

di Cengal, Wanahayu 

dan Sukamenak. Terjadi 

retakan tanah sepanjang 

 10 km. Sumber gempa 

di darat akibat 

pergerakan sesar aktif. 
 

Kerusakan terparah di 

Desa Lampuyang, 

Campaga dan 

Cibeureum, Kec. 

Talaga, berupa rumah 

ambruk, dinding rumah 

roboh, retak pada 

dinding, retak pada 

lantai rumah. 

 



 
 

III. TEORI DASAR 
 

A. Sumber Gempabumi dalam Seismic Hazard 
 

Zona sumber gempa merupakan area yang mempunyai derajat gempa yang sama. 

Dimana disetiap titik di zona tersebut memiliki kemungkinan yang sama akan 

terjadinya gempa dimasa mendatang. Gambar 4 merupakan ilustrasi berbagai 

sumber gempa.  

  

 
 

Gambar 4. Ilustrasi sumber gempa (Tim Revisi Gempa Indonesia, 2010). 
 

Sumber-sumber gempa dalam seismic hazard diklasifikasikan dalam tiga jenis

zona sumber gempa, yaitu: 
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1. Zona fault  yaitu zona kejadian gempa patahan dangkal (shallow crustal fault)  

dengan mekanisme strike-slip, reverse, atau normal yang terjadi pada 

patahan-patahan yang sudah terdefinisi dengan jelas,  yaitu mekanisme, slip-

rate, dip, panjang patahan, dan lokasinya. Sumber gempa patahan dangkal 

dimodelkan hingga kedalaman 15 km. Tabel 2 merupakan parameter sumber 

gempa patahan untuk daerah Jawa dan sekitarnya. 

 

Tabel 2. Parameter sumber gempa patahan untuk daerah Jawa dan 

sekitarnya (Tim Revisi Gempa Indonesia, 2010). 
 

 
 

2. Zona subduksi terjadi karena gerakan menunjam dari litosfer samudera 

terhadap litosfer daratan, hal ini terjadi karena kepadatan relatif litosfer 

samudera lebih besar dan karakter astenosfer yang relatif lemah. Rate dari 

subduksi dapat berupa recurrence rate Mmax untuk model karakteristik yang  



 
 

 

Gambar 5. Model segmentasi dan parameter sumber gempa subduksi (megathrust) wilayah Indonesia (Tim Revisi Peta Gempa Indonesia, 

2010). 

1
6
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diambil dari data historis. Batas kedalaman maksimum dari sumber gempa ini 

dimodelkan hingga 50 km atau merupakan daerah Megathrust. Untuk daerah 

yang lebih dalam (>50 km) atau daerah Benioff diwakili oleh model sumber 

gempa deep background dimana gempa-gempa yang terjadi merupakan 

gempa intraslab karena pada kedalaman tersebut kondisi batuan lebih ductile 

sehingga mekanisme gempa yang terjadi bukan merupakan akibat pertemuan 

antara dua permukaan bidang lempeng. Model segmentasi dan parameter 

sumber gempa subduksi (megathrust) wilayah Indonesia ditunjukkan oleh 

Gambar 5. 

 

3. Zona background  yaitu sumber gempa yang belum diketahui secara jelas. 

tetapi pada tempat tersebut didapati adanya beberapa kejadian gempa 

(kejadian gempa yang belum diketahui sesarnya) (Kramer, 1996).  

 

B. Gelombang Seismik 
 

Gelombang gempa disebut juga gelombang seismik, terjadi karena beberapa 

proses atau aktifitas geologi. Gelombang seismik merupakan gelombang yang 

menjalar di dalam bumi disebabkan adanya deformasi struktur di bawah bumi 

akibat adanya tekanan ataupun tarikan karena sifat keelastisitasan kerak bumi. 

Gelombang ini membawa energi kemudian menjalar ke segala arah di seluruh 

bagian bumi dan mampu dicatat oleh seismograf. Kecepatan perambatan 

gelombang seismik ditentukan oleh karakteristik lapisan dimana gelombang 

tersebut merambat. Kecepatan gelombang seismik dipengaruhi oleh rigiditas 
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(kekakuan) dan kerapatan lapisan sebagai medium bagi perambatan gelombang, 

hal ini ditinjau dari segi lapisan yang dilaluinya.  

 

Dasar teori yang digunakan dalam pengamatan gempa adalah persamaan 

gelombang elastik untuk media yang homogen isotropik. Benda yang dilalui 

digambarkan sebuah kubus sehingga memiliki nilai regangan dan tegangan. 

Dalam bentuk tiga dimensi, komponen perpindahan titik P (x, y, dan z) ditulis 

dengan (u, v dan w), sehingga regangan normal tunjukkan oleh persamaan (1), 

regangan geser persamaan (2), sedangkan komponen regangan pada benda yang 

mengalami perpindahan secara rotasional ditunjukkan oleh persamaan (3).  

Ԑxx =  
𝜕𝑢

𝜕𝑥
 ; Ԑyy=  

𝜕𝑣

𝜕𝑦
; Ԑzz =  

𝜕𝑤

𝜕𝑧
                  (1) 

Ԑxy= 
𝜕𝑣

𝜕𝑥
+ 

𝜕𝑣

𝜕𝑦
; Ԑyz= 

𝜕𝑤

𝜕𝑦
 +

𝜕𝑣

𝜕𝑧
; Ԑzx= 

𝜕𝑢

𝜕𝑧
 + 

𝜕𝑤

𝜕𝑥
           (2) 

𝜃x= 
1

2
 ( 

𝜕𝑤

𝜕𝑦
 - 

𝜕𝑣

𝜕𝑦
 ); 𝜃x= 

1

2
 ( 

𝜕𝑢

𝜕𝑧
 - 

𝜕𝑤

𝜕𝑥
 ); 𝜃z= 

1

2
 ( 

𝜕𝑣

𝜕𝑥
 - 

𝜕𝑣

𝜕𝑦
 )          (3) 

 

Perubahan dimensi yang disebabkan oleh strain normal akan mengakibatkan 

perubahan volume. Perubahan volume per satuan volume disebut dilatasi , misal 

∆= 𝜃  

𝜃= Ԑxx + Ԑyy+ Ԑzz =  
𝜕𝑢

𝜕𝑥
 + 

𝜕𝑣

𝜕𝑥
 + 

𝜕𝑤

𝜕𝑥
            (4) 

 

Hubungan antara tegangan dan regangan yang menimbulkan pergeseran 

sederhana disebut modulus Rigiditas dinyatakan dalam persamaan (5). Hubungan 

antara konstanta elastik pada medium homogen isotropik saling terkait 

membentuk persamaan (6). 

𝜇 = 
𝑡𝑒𝑔𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑔𝑒𝑠𝑒𝑟

𝑟𝑒𝑔𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛
 = 

σxx

Ԑxx
             (5) 
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σ = 
𝜆

2(𝜆+μ)
               (6) 

dengan λ disebut konstanta Lame, dan 𝜇 menyatakan hambatan regangan geser. 

Persamaan rambat gelombang P dan S dapat diturunkan dari Hukum Hooke yang 

menyatakan hubungan tegangan (gaya per satuan luas) dan regangan (perubahan 

dimensi) sebagai: 

σii= λ𝜃 + 2𝜇 Ԑii ; i= x, y, z              (7) 

σij= 𝜇 Ԑij           ; j= x, y, z dan i≠ j            (8) 

 

Dalam hukum II Newton, gaya (F) adalah perkalian antara massa (m) dan 

percepatannya (a). Misal terdapat pergeseran (μ) sebagai akibat dari tekanan 

sepanjang sumbu-x, maka hukum Newton dapat dinyatakan dalam persamaan (9).  

ρ 
 𝜕2 μ 

𝜕𝑡2
 = ( λ+ 𝜇 ) 

𝜕θ

𝜕𝑥
+ 𝜇∇2u             (9) 

F= mɑ = 𝜌dxdydzɑ = 𝜌dxdydz 
 𝜕2 μ 

𝜕𝑡2            (10) 

dengan ρ adalah massa jenis bahan. Persamaan (11) merupakan tekanan sepanjang 

sumbu-y dengan pergeseran v dan persamaan (12) merupakan tekanan dalam arah 

sumbu-z dengan pergeseran w.  

ρ 
 𝜕2 v 

𝜕𝑡2  = ( λ+ 𝜇 ) 
𝜕θ

𝜕𝑦
+ 𝜇∇2v            (11) 

ρ 
 𝜕2 w 

𝜕𝑡2  = ( λ+ 𝜇 ) 
𝜕θ

𝜕𝑧
+ 𝜇∇2w                         (12) 

 

Gelombang yang merambat pada suatu media ke segala arah, secara tiga dimensi 

arah perambatan gelombang dinyatakan dengan sumbu x, y, dan z. Untuk 

menentukan persamaan gelombang ini, persamaan (9), (11), dan (12) masing-

masing dideferensialkan terhadap x, y, dan z, sehingga diperoleh persamaan (14), 

(16), dan (18): 
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𝜕

𝜕𝑥
 (ρ 

 𝜕2 μ 

𝜕𝑡2 )= 
𝜕

𝜕𝑥
 {( λ+ 𝜇 ) 

𝜕θ

𝜕𝑥
+ 𝜇∇2u}           (13) 

ρ 
 𝜕2  

𝜕𝑡2  (
𝜕𝑢

𝜕𝑥
)= (λ+ 𝜇) 

𝜕

𝜕𝑥
(

𝜕θ

𝜕𝑥
)+ 𝜇∇2(

𝜕𝑢

𝜕𝑥
)           (14) 

𝜕

𝜕𝑦
 (ρ 

 𝜕2 v 

𝜕𝑡2
)= 

𝜕

𝜕𝑦
 {( λ+ 𝜇 ) 

𝜕θ

𝜕𝑥
+ 𝜇∇2v}          (15) 

ρ 
 𝜕2  

𝜕𝑡2  (
𝜕𝑣

𝜕𝑦
)= (λ+ 𝜇) 

𝜕

𝜕𝑦
(

𝜕θ

𝜕𝑦
)+ 𝜇∇2(

𝜕𝑢

𝜕𝑦
)           (16) 

𝜕

𝜕𝑧
 (ρ 

 𝜕2 w 

𝜕𝑡2 )= 
𝜕

𝜕𝑧
 {( λ+ 𝜇 ) 

𝜕θ

𝜕𝑥
+ 𝜇∇2w}           (17) 

ρ 
 𝜕2  

𝜕𝑡2  (
𝜕𝑤

𝜕𝑧
)= (λ+ 𝜇) 

𝜕

𝜕𝑧
(

𝜕θ

𝜕𝑧
)+ 𝜇∇2(

𝜕𝑤

𝜕𝑧
)           (18) 

 

Dengan menjumlahkan persamaan (14), (16), dan (18), maka: 

ρ 
 𝜕2  

𝜕𝑡2  (
𝜕𝑢

 𝜕𝑥
 + 

𝜕𝑣

𝜕𝑦
 +

𝜕𝑤

𝜕𝑧
 )= (λ+ 𝜇) (

  𝜕2 θ 

𝜕𝑥2  + 
 𝜕2 θ 

𝜕𝑦2  +
 𝜕2 θ  

𝜕𝑧2 )+ 𝜇∇2( 
𝜕𝑢

 𝜕𝑥
 + 

𝜕𝑣

𝜕𝑦
 +

𝜕𝑤

𝜕𝑧
 )   (19) 

  𝜕2 θ 

𝜕𝑡2  = 
((λ+ 2μ)

ρ
 ∇2𝜃            (20) 

persamaan (20) merupakan persamaan gelombang P dengan kecepatan rambat ɑ 

yang ditunjukkan pada persamaan (21): 

ɑ= √
( λ+2μ ) 

𝜌
              (21) 

 

Untuk mendapatkan persamaan gelombang S pada sumbu x, persamaan (11) 

diturunkan terhadap z, sehingga menghasilkan persamaan (22): 

ρ 
 𝜕2  

𝜕𝑡2  ( 
𝜕𝑣

 𝜕𝑧
 )= (λ+ 𝜇) 

  𝜕2 θ 

 𝜕𝑦𝜕𝑧
 + 𝜇∇2( 

𝜕𝑣

 𝜕𝑧
)           (22) 

dan persamaan (12) diturunkan terhadap y, 

ρ 
 𝜕2  

𝜕𝑡2  ( 
𝜕𝑤

 𝜕𝑦
 )= (λ+ 𝜇) 

  𝜕2 θ 

 𝜕𝑧𝜕𝑦
 + 𝜇∇2( 

𝜕𝑤

 𝜕𝑦
)           (23) 

dengan mengurangkan persamaan (22) dan persamaan (23) maka: 

2 𝜕2 (
𝜕𝑤

 𝜕𝑦
−

𝜕𝑣

 𝜕𝑧
)

𝜕𝑡2  = 2
𝜇

𝜌
∇2 (

𝜕𝑤

 𝜕𝑦
−

𝜕𝑣

 𝜕𝑧
) 
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 𝜕2 𝜃𝑥

𝜕𝑡2  = 
𝜇

𝜌
∇2𝜃𝑥              (24) 

Persamaan (24) merupakan persamaan gelombang S dengan kecepatan rambat 𝛽 

(Telford, 1992) yang ditunjukkan pada persamaan (25): 

𝛽= √
𝜇

𝜌
               (25) 

 

Gelombang seismik dibagi menjadi dua yaitu gelombang badan (body wave) dan 

gelombang permukaan (surface wave).  

1. Gelombang Badan (Body Wave) 

Gelombang badan menjalar melalui interior bumi dan efek kerusakannya 

cukup kecil. Gelombang badan dibagi menjadi dua, yaitu:  

a. Gelombang P atau gelombang longitudinal atau gelombang kompresi  

Gelombang P merupakan gelombang yang waktu penjalarannya paling cepat. 

Kecepatan gelombang P antara 1,5 km/s sampai 8 km/s pada kerak bumi. 

Kecepatan penjalaran gelombang P dapat dikemukakan dengan persamaan: 

VP = √
( λ+2μ ) 

𝜌
             (26) 

dengan VP adalah kecepatan gelombang P (m/s), λ adalah konstanta Lame 

(N/m2), 𝜇 adalah modulus geser (N/m2), ρ adalah densitas material yang dilalui 

gelombang (kg/m3). Arah gerakan partikel gelombang P searah dengan arah 

rambat gelombangnya. Gelombang P dapat menjalar pada semua medium baik 

padat, cair maupun gas. Ilustrasi pergerakan gelombang P dan gelombang S 

ditunjukkan pada Gambar 6. 
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Gambar 6. Ilustrasi pergerakan gelombang P dan gelombang S (Kramer,1996). 
 

b. Gelombang S atau gelombang transversal  

Waktu penjalaran gelombang S lebih lambat daripada gelombang P. Kecepatan 

gelombang S biasanya 60% sampai 70% dari kecepatan gelombang P. 

Kecepatan gelombang S dapat diperlihatkan dengan persamaan: 

VS= √
𝜇

𝜌
              (27) 

dengan VS adalah kecepatan gelombang S (m/s), 𝜇 adalah modulus geser 

(N/m2), ρ adalah densitas material yang dilalui gelombang (kg/m3). Arah 

gerakan partikel dari gelombang S tegak lurus dengan arah rambat 

gelombangnya. Gelombang S hanya dapat menjalar pada medium padat. 

Gelombang S terdiri dari dua komponen yaitu gelombang SV dan gelombang 

SH. Gelombang SV adalah gelombang S yang gerakan partikelnya terpolarisasi 

pada bidang vertikal, sedangkan gelombang SH adalah gelombang S yang  
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gerakan partikelnya horizontal. Kegunaan gelombang P dan gelombang S dalam 

ilmu kegempaan adalah untuk menentukan posisi episenter gempa. Amplitudo 

gelombang P juga digunakan dalam perhitungan magnitudo gempa. 

 

2. Gelombang Permukaan (Surface Wave) 

Gelombang permukaan bisa diandaikan seperti gelombang air yang menjalar di 

atas permukaan bumi. Gelombang permukaan memiliki waktu penjalaran yang 

lebih lambat daripada gelombang badan. Karena frekuensinya yang rendah, 

gelombang permukaan lebih berpotensi menimbulkan kerusakan pada bangunan 

daripada gelombang badan. Amplitudo gelombang permukaan akan mengecil 

dengan cepat terhadap kedalaman. Hal ini diakibatkan oleh adanya dispersi pada 

gelombang permukaan, yaitu penguraian gelombang berdasarkan panjang 

gelombangnya sepanjang perambatan gelombang. Ada dua tipe gelombang 

permukaan yaitu:  

a. Gelombang Love  

Gelombang Love diperkenalkan oleh A.E.H Love, seorang ahli matematika 

dari Inggris pada tahun 1911. Gelombang Love merambat pada permukaan 

bebas medium berlapis dengan gerakan partikel seperti gelombang SH. 

Ilustrasi pergerakan gelombang Love ditunjukkan pada Gambar 7. 

 

b. Gelombang Rayleigh  

Gelombang Rayleigh diperkenalkan oleh Lord Rayleigh pada tahun 1885. 

Gelombang Rayleigh merambat pada permukaan bebas medium berlapis 

maupun homogen. Gerakan dari gelombang Rayleigh adalah eliptic retrograde 

atau ground roll yaitu tanah memutar ke belakang tetapi secara umum 

gelombang memutar ke depan. Pada saat terjadi gempa bumi besar, gelombang 



24 
 

Rayleigh terlihat pada permukaan tanah yang bergerak ke atas dan ke bawah. 

Waktu perambatan gelombang Rayleigh lebih lambat daripada gelombang Love.  

 

Terbentuknya gelombang Rayleigh adalah karena adanya interaksi antara bidang 

gelombang SV dan P pada permukaan bebas yang kemudian merambat secara 

paralel terhadap permukaan. Gerakan partikel gelombang Rayleigh adalah 

vertikal, sehingga gelombang Rayleigh hanya ditemukan pada komponen vertikal 

seismogram. Gelombang Rayleigh adalah gelombang permukaan, maka sumber 

yang lebih dekat ke permukaan akan menimbulkan gelombang Rayleigh yang 

lebih kuat dibandingkan sumber yang terletak di dalam bumi. Gelombang 

Rayleigh adalah gelombang yang dispersif dengan periode yang lebih panjang 

akan lebih cepat mencapai material yang lebih dalam dibandingkan dengan 

gelombang yang memiliki periode pendek. Hal ini menjadikan gelombang 

Rayleigh sebagai alat yang sesuai untuk menentukan struktur bawah tanah di 

suatu area. Ilustrasi pergerakan gelombang Rayleigh ditunjukkan pada Gambar 7. 

 

 
 

Gambar 7. Ilustasi Gelombang Love (atas) dan Gelombang Rayleigh (bawah) 

(Kramer, 1996). 
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C. Mikrotremor 

 

Struktur bawah permukaan tanah dapat diketahui dengan survei pengukuran 

mikrotremor. Mikrotremor dikenal sebagai getaran alam (ambient vibration) 

berasal dari dua sumber utama yaitu alam dan manusia. Pada frekuensi rendah 

yaitu dibawah 1 Hz, sumber mikrotremor adalah alam. Gelombang laut 

menimbulkan ambient vibration dengan frekuensi sekitar 0,2 Hz sedangkan 

frekuensi sekitar 0,5 Hz dihasilkan oleh interaksi antara gelombang laut dan 

pantai. Pada frekuensi di bawah 0,1 Hz, mikrotremor diasosiasikan dengan 

aktivitas di atmosfer. Frekuensi tinggi, lebih dari 1 Hz bisa ditimbulkan oleh angin 

dan aliran air. Pada frekuensi tinggi yaitu lebih dari 1 Hz, sumber utamanya 

adalah aktifitas manusia seperti mesin, lalu lintas kendaraan dan lainya (Arifin, 

2014). 

 

Sehingga mikrotremor dapat diartikan sebagai getaran tanah yang sangat kecil dan 

terus menerus yang bersumber dari berbagai macam getaran seperti, lalu lintas, 

angin, aktivitas manusia dan lain-lain (Kanai,1983). Mikrotremor dapat juga 

diartikan sebagai getaran harmonik alami tanah yang terjadi secara terus menerus, 

terjebak dilapisan sedimen permukaan, terpantulkan oleh adanya bidang batas 

lapisan dengan frekuensi yang tetap, disebabkan oleh getaran mikro di bawah 

permukaaan tanah dan kegiatan alam lainnya. Penelitian mikrotremor dapat 

mengetahui karakteristik lapisan tanah berdasarkan parameter periode 

dominannya dan faktor penguatan gelombangnya (amplifikasi).  
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D. Transformasi Fourier  
 

Transformasi Fourier merupakan metode untuk analisis spektral dengan tujuan 

agar sinyal yang diperoleh dalam domain waktu diubah menjadi domain 

frekuensi. Hal ini dilakukan karena perhitungan lebih mudah dalam domain 

frekuensi dibandingkan dengan domain waktu. Selain itu, fenomena geofisika 

berkaitan erat dengan frekuensi, sehingga frekuensi menjadi parameter penting 

dalam menjelaskan fenomena-fenomena tersebut. Transformasi Fourier adalah 

dari sebuah fungsi f(t) didefenisikan sebagai berikut:  

𝐹 𝜔 =∫ f(t)
∞

−∞
𝑒−𝑖𝜔𝑡  𝑑𝑡             (28)  

dimana  =2𝜋𝑓 (variabel frekuensi sudut dengan satuan radian per detik). 

 

Invers dari transformasi Fourier dinyatakan sebagai:  

𝑓(𝑡) =∫ F(ω)
∞

−∞ 𝑒−𝑖𝜔𝑡 𝑑𝜔            (29)  

Kedua fungsi tersebut, f(t) dan F(ω), merupakan pasangan transformasi Fourier 

yang dinyatakan dengan:  

𝑓(𝑡)⟺ 𝐹(𝜔)              (30)  

Secara umum spektral merupakan fungsi komplek, dapat dinyatakan dalam dua 

bentuk berikut:  

Penjumlahan bagian riil dan imajiner  

𝑒−𝑖𝜔𝑡= cos 𝜔𝑡 + 𝑖 sin 𝜔𝑡            (31)  

Dimana 𝜔 = 2𝜋𝑓, maka 

𝑒i2πft= cos2𝜋𝑓𝑡 + i sin2𝜋𝑓𝑡            (32)  

Sehingga, 

 𝐹(𝜔) =∫ F(t)
∞

−∞
𝑒−𝑖𝜔𝑡  𝑑𝑡                         (33) 
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𝐹(𝜔) =∫ F(t)
∞

−∞
 cos(2𝜋𝑓𝑡) dt – i ∫ F(t)

∞

−∞
 sin(2𝜋𝑓𝑡) dt       (34) 

𝜔 pada komplek spektrum atau kompleks densitas dari F(𝑡)adalah:  

𝐹(𝜔) =𝑅𝑒[ 𝐹(𝜔)] + 𝑖 𝐼𝑚 [𝐹(𝜔)]           (35)  

atau  

𝐹(𝜔)=𝐴(𝜔)eiϕ(ω)                  (36)  

dimana:  

𝐴(𝜔) = |𝐹(𝜔)| = √Re[F(ω)]2 + Im[ F(ω)]2           (37)  

𝜙 (𝜔) = 𝑡𝑎𝑛−1    
Im[F(ω)] 

Re[F(ω)]
                       (38)  

Kemudian dilakukan transformasi phi-omega untuk memperoleh kecepatan 

sebagai fungsi dari frekuensi.  

𝐹(∅,𝜔)= ∫ e−1ϕx∞

−∞
 

F(ω) 

|F(ω)| 
  𝑑𝑥            (39)  

dengan 𝐹(𝜔) adalah spektral, 𝑅𝑒(𝜔) adalah variabel riil, 𝐼𝑚(𝜔) adalah variabel 

imajiner, 𝐴(𝜔) adalah spektrum amplitudo, ∅(𝜔) adalah spektrum fase, 𝜔 adalah 

frekuensi sudut (rad/s), f adalah frekuensi (Hz). 

 

Maka akan menghasilkan spektrum kurva dispersi yang menunjukkan berbagai 

frekuensi dengan kecepatan fasa yang berbeda (Nasution, 2016). 

 

E. Horizontal to Vertical Spectral Ratio (HVSR) 
 

Metode HVSR merupakan metode membandingkan spektrum komponen 

horizontal terhadap komponen vertikal dari gelombang mikrotremor. Metode ini 

pertama kali diperkenalkan oleh Nogoshi dan Iragashi yang menyatakan adanya 

hubungan antara perbandingan komponen horizontal dan vertikal terhadap kurva 



28 
 

eliptisitas pada gelombang Reyleigh yang kemudian disempurnakan oleh 

Nakamura yang menyatakan bahwa perbandingan spektrum H/V sebagai fungsi 

frekuensi berhubungan erat dengan fungsi site transfer untuk gelombang S 

(shear). Faktor amplifikasi dari komponen horizontal dan vertikal pada 

permukaan tanah yang bersentuhan langsung dengan batuan dasar dilambangkan 

dengan TH dan TV (Nakamura, 2000). Besarnya faktor amplifikasi horizontal TH 

adalah  

TH= 
𝑆𝐻𝑆

𝑆𝐻𝐵
                 (40) 

dengan 𝑆𝐻𝑆  adalah spektrum dari komponen gerak horizontal di permukaan tanah 

dan 𝑆𝐻𝐵 adalah spektrum dari komponen gerak horizontal pada dasar lapisan 

tanah. Besarnya faktor amplifikasi vertikal TV adalah 

TV= 
𝑆𝑉𝑆

𝑆𝑉𝐵
              (41) 

𝑆𝑉𝑆 adalah spektrum dari komponen gerak vertikal di permukaan tanah dan 

𝑆𝑉𝐵 adalah spektrum dari komponen gerak vertikal pada dasar lapisan tanah. 

 

Data mikrotremor tersusun atas beberapa jenis gelombang, tetapi yang utama 

adalah gelombang Rayleigh yang merambat pada lapisan sedimen di atas batuan 

dasar. Pengaruh dari gelombang Rayleigh pada rekaman mikrotremor besarnya 

sama untuk komponen vertikal dan horizontal saat rentang frekuensi 0,2-20,0 Hz, 

sehingga rasio spektrum antara komponen horisontal dan vertikal di batuan dasar 

mendekati nilai satu. 

𝑆𝐻𝐵

𝑆𝑉𝐵
≈ 1              (42) 

Dan jika dibulatkan menjadi 

𝑆𝐻𝐵

𝑆𝑉𝐵
= 1              (43) 
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pembulatan dilakukan karena hasilnya mendekati satu. Karena rasio spekrum 

antara komponen horisontal dan vertikal di batuan dasar mendekati nilai satu, 

sehingga hanya ada pengaruh yang disebabkan oleh struktur geologi lokal atau 

site effect (TSITE). TSITE menunjukan puncak amplifikasi pada frekuensi dasar dari 

suatu lokasi. Dari persamaan (40) dan (41) maka didapatkan besarnya adalah 

TSITE= 
𝑇𝐻

𝑇𝑉
             (44) 

Dengan memasukkan persamaan (43) ke persamaan (44), maka didapat 

TSITE= 
𝑠𝐻𝑠

𝑠𝑉𝑠
             (45) 

Persamaan (45) menjadi dasar perhitungan rasio spektrum mikrotremor komponen 

horizontal terhadap komponen vertikalnya atau Horizontal to Vertical Spectral 

Ratio (HVSR) sebagai berikut (Arifin dkk., 2014): 

HVSR= TSITE= 
𝑠𝐻𝑠

𝑠𝑉𝑠
=√

𝑆(𝑈𝑡𝑎𝑟𝑎−𝑆𝑒𝑙𝑎𝑡𝑎𝑛)
2+ 𝑆(𝐵𝑎𝑟𝑎𝑡−𝑇𝑖𝑚𝑢𝑟)

2

𝑆𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑘𝑎𝑙
        (46) 

 

F. Frekuensi Dominan 

 

Frekuensi dominan adalah nilai frekuensi yang kerap muncul sehingga diakui 

sebagai nilai frekuensi dari lapisan batuan di wilayah tersebut sehingga nilai 

frekuensi dapat menunjukkan jenis dan karakterisktik batuan tersebut. Nilai 

frekuensi dominan berkaitan dengan kedalaman bidang pantul bagi gelombang di 

bawah permukaan, dimana bidang pantul tersebut merupakan batas antara 

sedimen lepas dengan batuan keras, sehingga semakin kecil frekuensi yang 

terbentuk dari pemantulan gelombang tersebut menunjukkan bahwa semakin tebal 

sedimennya atau semakin dalam bidang pantul gelombang tersebut. Klasifikasi 
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tanah berdasarkan nilai frekuensi dominan mikrotremor ditunjukkan pada Tabel 3 

(Kanai,1983).  

 

Tabel 3. Klasifikasi tanah oleh Kanai berdasarkan nilai frekuensi dominan 

mikrotremor modifikasi (Kanai,1983). 
 

  

G. Amplifikasi 

 

Amplifikasi merupakan perbesaran gelombang seismik yang terjadi akibat adanya 

perbedaan yang signifikan antar lapisan, dengan kata lain gelombang seismik 

akan mengalami perbesaran, jika merambat pada suatu medium ke medium lain 

yang lebih lunak dibandingkan dengan medium awal yang dilaluinya. Semakin 

besar perbedaan itu, maka perbesaran yang dialami gelombang tersebut akan 

semakin besar. Daerah yang rawan kerusakan bangunan akibat getaran gempa 

1981 (Revised) 1950 

Kondisi Tanah 
Klasifikasi 

Frekuensi 

Dominan 

(Hz) 

Klasifikasi 

Jenis 1 ˃5 Jenis 1 Batuan tersier atau lebih tua. Terdiri 

dari dari batuan Hard sandy, gravel. 

Jenis 2 1,33 – 5 

Jenis 2 

Sebagian besar lapisan dilluvium atau 

lapisan alluvium dengan perbandingan 

ketebalan lapisan gravel pada area 

yang luas. Terdiri dari gravel, sandy 

hard clay, dan loam. 

Jenis 3 Sebagian besar sangat didominasi oleh 

lapisan alluvium. Terdiri dari sand, 

sandy clay, dan clay. 

Jenis 3 ˂1,33 Jenis 4 Tanah yang sangat lunak yang 

terbentuk pada rawa dan lumpur. 

Terutama lapisan alluvium. 



31 
 

ialah daerah yang permukaannya tersusun atas sedimen lunak (gambut, pasir, 

pasir lanau) dengan batuan dasar yang keras. Karena pada geologi yang seperti 

ini, kontras (perbedaan antara lapisan sedimen dan batuan dasar) impedansinya 

besar. Nakamura (2000) menyatakan bahwa nilai faktor penguatan (amplifikasi) 

tanah berkaitan dengan perbandingan kontras impedansi lapisan permukaan 

dengan lapisan di bawahnya. Bila perbandingan kontras impedansi kedua lapisan 

tersebut tinggi, maka nilai faktor penguatan juga tinggi, begitu pula sebaliknya 

kecil perbedaan itu, maka perbesaran yang dialami gelombang tersebut akan 

semakin kecil.  

 

Kerusakan struktur bangunan akibat gempa dan intensitas goncangan tanah 

selama gempa secara signifikan dipengaruhi oleh kondisi geologi dan kondisi 

tanah setempat. Batuan sedimen yang lunak diketahui memperkuat gerakan tanah 

selama gempa dan karena itu rata-rata kerusakan yang diakibatkan lebih parah 

dari pada lapisan keras. Artinya batuan sedimen merupakan faktor amplifikasi 

amplitudo gelombang gempa. Kota modern yang dibangun di atas sedimen lunak 

akan mudah mengalami kerusakan akibat amplifikasi gelombang gempa. Nilai 

faktor penguatan (amplifikasi) tanah berkaitan dengan perbandingan kontras 

impedansi lapisan permukaan dengan lapisan di bawahnya (Gambar 8).  

 

Terdapat dua sebab terjadinya amplifikasi gelombang gempa yang dapat 

mengakibatkan kerusakan bangunan. Pertama, adanya gelombang yang terjebak di 

lapisan lunak, sehingga gelombang tersebut terjadi superposisi antar gelombang, 

jika gelombang tersebut mempunyai frekuensi yang relatif sama, maka terjadi 

proses resonansi gelombang gempa. Akibat proses resonansi ini, gelombang 

tersebut saling menguatkan. Kedua, adanya kesamaan frekuensi naturak antara 
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Gambar 8. Konsep dasar amplifikasi gelombang seismik (Arifin, 2014). 
 

geologi setempat dengan bangunan. Ini akan mengakibatkan resonansi antara 

bangunan dan  tanah setempat. Akibatnya, getaran tanah pada bangunan lebih 

kuat (Nakamura, 2000). 

 

H. Kecepatan Gelombang S hingga Kedalaman 30 m (VS30) 

 

Penetapan jenis tanah yaitu antara tanah keras, tanah sedang dan tanah lunak dapat 

ditentukan dengan kecepatan rambat gelombang geser (VS). Nilai VS30 ini 

bergantung pada kondisi fisik batuan sehingga dapat diprediksi berdasarkan 

parameter geologi dan morfologi. Elevasi atau ketinggian berhubungan erat 

dengan kekerasan batuan. Pelapukan berlangsung secara intensif pada puncak 

bukit sedangkan sedimentasi berada pada tingat yang paling rendah. Sebaliknya 

pada suatu cekungan, pelapukan berada pada tingkat paling rendah dan 

pengendapan atau sedimentasi mencapai tingkat maksimum. Secara sederhana 

dapat dikatakan bahwa batuan yang berada di puncak bukit merupakan batuan 
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yang keras dan tahan terhadap pelapukan, sedangkan cekungan yang berada di 

daerah yang lebih rendah merupakan endapan muda yang lunak. Gunung dan 

bukit berumur tersier atau lebih tua berperan sebagai sumber material sedimen. 

Tabel 4 merupakan penentuan site class berdasarkan standar NEHRP. 

 

Tabel 4. Klasifikasi tanah berdasarkan NEHRP (Athanasius dan Solikhin, 2015). 
 

Site 

Class 
Soil Profile Name 

Average Properties in Top 100 feet (as per 

2000 IBC section 1615.1.5) Soil Shear 

Wave Velocity, VS 

Feet/Second Meters/Second 

A Hard Rock VS > 5000 VS > 1524 

B Rock 2500 < VS ≤ 5000 762 < VS ≤ 1524 

C Very dense soil and soft rock 1200 < VS ≤ 2500 366 < VS ≤ 762 

D Stiff soil profile 600 < VS ≤1200 183 < VS ≤ 366 

E Soft soil profile VS < 600 VS < 183 

 

Kemiringan lereng (slope) dapat mengindikasikan ketebalan lapisan sedimen. 

Material hasil pelapukan akan diendapkan lebih tebal pada bagian yang 

mempunyai kemiringan lereng lebih kecil. Material sedimen di lereng akan jauh 

lebih tipis dibandingan dengan endapan sedimen dalam suatu cekungan. Oleh 

sebab itu, pada elevasi yang tinggi dan kemiringan lereng yang curam, nilai VS30 

relatif lebih kecil karena pada daerah tersebut didominasi batuan yang keras. Hasil 

perhitungan VS30 kemudian dikelaskan ke dalam standar NEHRP untuk 

mengetahui kelas tanah pada daerah tersebut (Athanasius dan Solikhin, 2015).  
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I. Deterministic Seismic Hazard Analysis  (DSHA) 

 

Konsep dasar DSHA adalah menentukan parameter ground motion dengan 

menggunakan magnituda gempa maksimum dan jarak sumber gempa yang paling 

dekat dari titik pengamatan (Kramer, 1996). 

 

Secara umum metoda DSHA dapat dibagi menjadi empat tahap. Model dan 

konsep dari analisis ini tetap dipakai sampai sekarang, namun model dari analisis 

dan teknik perhitungannya yang terus dikembangkan oleh EERI Committee on 

Seismic Risk (Tim Revisi Peta Gempabumi Indonesia, 2010) memiliki empat 

tahap, yaitu tahap pertama identifikasi sumber gempa. Tahap kedua karakterisasi 

sumber gempa. Tahap ketiga pemilihan fungsi atenuasi dan tahap keempat 

menentukan controlling earthquake berdasarkan hasil perhitungan terbesar yang 

diperoleh. 

 

Metode DSHA umumnya diaplikasikan untuk mengestimasi percepatan gempa 

untuk konstruksi yang sangat membahayakan jika terjadi kerusakan, seperti 

bangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), bendungan besar, 

konstruksi yang dekat dengan sesar aktif, dan untuk keperluan emergency 

response (Irsyam dkk, 1999). Kelebihan metoda ini adalah mudah digunakan 

untuk memprediksi gerakan gempa pada skenario terburuk. Sedangkan 

kelemahannya adalah metoda ini tidak mempertimbangkan probabilitas terjadinya 

gempa dan pengaruh berbagai ketidakpastian yang terkait dalam analisis (Kramer, 

1996). Teori ini mengasumsikan magnitudo gempa (M) dan jarak (R) sebagai 

variabel acak independen yang menerus.  
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DSHA dilakukan dengan menentukan parameter gerakan tanah pada lokasi 

pengamatan dengan menggunakan fungsi atenuasi. Pemilihan fungsi atenuasi 

sangat dipengaruhi oleh mekanisme kegempaan dari sumber gempa. 

 

J. Percepatan Tanah Maksimum (PGA) 

 

Percepatan tanah maksimum merupakan peningkatan paling besar pada rekaman 

kecepatan dari tiap stasiun yang terpisah selama terjadi gempabumi. Gerakan 

tanah yang terjadi pada lapisan bawah tanah atau batuan padat, karakteristiknya 

dijelaskan menggunakan parameter amplitudo yaitu percepatan tanah maksimum, 

kecepatan tanah maksimum dan pergeseran maksimum. Percepatan tanah 

maksimum merupakan parameter yang sering digunakan. Perambatan gelombang 

seismik yang menjadi akibat dari percepatan tanah maksimum. Percepatan tanah 

maksimum dinyatakan dalam g (Gravitational Acceleration= g) atau m/s2 (1 g= 

9,81 m/s2  atau dalam gal, dimana 1 gal sama dengan 0,01 m/s2 . 1 g sama dengan 

981 Gal) (Irwansyah, 2012). Nilai percepatan tanah maksimum yang dihasilkan 

menunjukkan tingkat resiko bencana yang terjadi. Nilainya dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan mitigasi bencana, desain struktur bangunan dan 

rencana tata ruang. Nilai percepatan maksimum dipetakan dalam skala besar pada 

suatu daerah, dengan periode ulang yang variatif. 

 

Perhitungan nilai percepatan tanah maksimum dapat dilakukan dengan dua cara, 

yaitu dengan alat pengukur accelerograf dan perhitungan dengan pendekatan 

empiris. Bila jaringan accelerograf tidak mendukung, maka pemanfaatan 

perhitungan empiris menjadi alternatif. Pendekatan metode empiris tidak selalu 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Gal_%28unit%29&usg=ALkJrhiyR-nCQyRTJZyV-HTkG0z8WYcDQA
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benar, namun cukup memberikan gambaran umum tentang percepatan tanah 

maksimum. 

 

K. Fungsi Atenuasi 

 

Dengan tidak tersedianya data untuk menurunkan suatu fungsi atenuasi di wilayah 

Indonesia, pemakaian fungsi atenuasi yang diturunkan dari wilayah lain tidak 

dapat dihindari. Fungsi atenuasi yang digunakan sebagian besar sudah 

menggunakan Next Generation Attenuation (NGA), dimana atenuasi ini 

diturunkan menggunakan data gempa global (worldwide data). Dasar pemilihan 

fungsi atenuasi adalah berdasarkan mekanisme kejadian gempa, dimana secara 

umum dikategorikan dalam zona gempa subduksi. zona gempa background dan 

zona gempa shallow crustal (patahan). Berikut adalah beberapa fungsi atenuasi 

yang digunakan: 

1. Youngs dkk. (1997) 

Fungsi atenuasi Youngs adalah fungsi atenuasi untuk memprediksi PGA dan 

respon spectra pada zona interface dan intraslab dengan magnituda gempa ≥ 5,0 

dan jarak lokasi ke sumber yang diproyeksi pada permukaan antara 10-500 km. 

Percepatan maksimum akan meningkat seiring dengan semakin dalamnya sumber 

gempa. Bentuk dari fungsi atenuasi tersebut adalah sebagai berikut: 

Untuk batuan dasar (rock): 

ln(y) = 0,2418 + 1,414 MW – 2,552 ln [rrup + 1,7818 e0,554MW] +  

0,00607 H + 0,3846 Zt                       (47) 
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Untuk permukaan (soil): 

ln(y) = 0,6687 + 1,438 MW – 2,329 ln [R + 1,097 e0,617MW] +  

0,00648 H + 0,3643 Zt                                (48)  

dimana y adalah spectra acceleration (g), Mw adalah moment magnitude Rrup 

adalah jarak terdekat ke rupture (km), H adalah kedalaman (km), Zt adalah tipe  

sumber gempa (0 untuk interface, dan 1 untuk intraslab). 

  

2. Atkinson dan Boore Worldwide Data (2003) 

Fungsi atenuasi ini digunakan untuk sumber gempa subduksi. Fungsi atenuasi ini 

dapat digunakan untuk analisis bahaya gempa di berbagai daerah di dunia dengan 

moment magnitude antara 5 sampai 8,3 untuk zona subduksi baik untuk interface 

maupun intraslab. Bentuk dari fungsi atenuasi tersebut adalah sebagai berikut: 

log y = fn(M) + c3 h + c4 R – g log R + c5 sl SC + c6 sl SD + c7 sl SE         (49) 

fn(M) = c1 - c2 M                (50) 

R = √Dfault2 −              (51) 

= 0.00724x100.507M                (52) 

SC= 1 untuk NEHRP type soil B (360<Vs<760 m/s) dan SC = 0, untuk tipe tanah 

lain 

SD= 1 untuk NEHRP type soil C (180<Vs<360 m/s) dan SD = 0, untuk tipe tanah 

lain 

SE= 1 untuk NEHRP type soil D (Vs<180 m/s) dan SD = 0, untuk tipe tanah lain 

g = 10(1,2 – 0,13M)
 untuk interface dan g = 10(0,301 – 0,01M) untuk intraslab 

sl= 1 untuk PGArx ≤ 100 cm/s2 atau frekuensi < 1 Hz 
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sl= 1- ( f -1) (PGArx -100)/400 untuk 100 ≤ PGA rx ≤ 500 cm/s2 atau frekuensi 1 

<f <2 Hz 

sl= 1 - ( f - 1) untuk PGA≥ rx 500 cm/s2 (1 <f <2 Hz)  

sl= 1 - (PGArx -100)/400 untuk 100 < PGA rx <500 cm/s2 atau frekuensi  f ≥2 Hz  

sl= 0 untuk PGA ≥ 500 cm/s2 atau frekuensi f ≥ 2 Hz 

dimana y adalah PGA (cm/s2), M adalah Momen Magnituda dengan M = 8,5 

untuk interface dengan M > 8,5 dan M= 8,0 untuk intraslab dengan M > 8, h 

adalah kedalaman sumber gempa, jika h > 100 maka h = 100 km, Dfault adalah 

jarak terdekat dengan titik sumber yang diproyeksi ke permukaan (km), PGATX 

adalah prediksi PGA di bedrock (NEHRP type soil B) (cm/s). 

 

3. Zhao dkk. (2006) 

Persamaan atenuasi ini dapat digunakan untuk sumber gempa subduksi. 

Kedalaman maksimum untuk interface event adalah 50 km. Bentuk dari fungsi 

atenuasi tersebut adalah sebagai berikut: 

Loge(yi,j)= aMwi + bxi,j - loge(ri,j) + e(h-hc) δh+ FR+ SI+ SS+ SSL loge(Xi,j)+ 

 Ck               (53) 

ri,j = Xi,j + c exp(dMWi)            (54) 

dimana y adalah PGA (cm/s2), Mw adalah moment magnitude, X adalah jarak dari 

sumber ke lokasi (km), h adalah focal depth (km), FR adalah parameter reverse-

fault hanya digunakan untuk  shallow crustal event (reverse-faulting), selain itu 0, 

Sl adalah parameter tectonic type source digunakan hanya untuk  interface event, 

selain itu 0, SS  adalah hanya digunakan untuk intraslab event, selain itu 0, SSL 

adalah magnitude-independent pada intraslab, Ck adalah Konstanta siteclass dan 

hc adalah Konstanta kedalaman (125 km). 
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4. Boore - Atkinson (2008) NGA 

Fungsi atenuasi ini digunakan untuk sumber gempa shallow crustal (strike slip, 

reverse dan normal). Fungsi atenuasi ini dapat digunakan untuk M= 5-8, Rjb <200 

km, dan VS30= 180-1300 m/s. Bentuk dari fungsi atenuasi tersebut adalah sebagai 

berikut:  

ln (Y) = FM (M ) + FD (RJB, M ) + FS (VS30, RJB, M)        (55) 

 

FM (M) adalah fungsi berdasarkan magnituda. 

Untuk M ≤ Mh 

FM (M)= e1 U + e2 SS + e3 NS + e4 Rs + e5 (M-Mh) + e6 (M-Mh)²    (56a) 

Untuk M > Mh 

FM (M)= e1 U + e2 SS + e3 NS + e4 Rs + e7 (M-Mh)      (56b) 

dimana U, SS, NS dan RS adalah fault type untuk unspecified, strike-slip, normal 

dan reverse-slip. 

 

FD(Rjb,M) adalah fungsi berdasarkan jarak. 

FD (Rjb. M) = [C1 + C2 (M-Mref)] ( 
𝑅

𝑅𝑟𝑒𝑓
) + C3 (R-R ref)                   (57) 

R = √Rjb² + h²             (58) 

 

Persamaan amplifikasi 

FS= FL + FNL                      (59) 

Masing-masing FL untuk linear FNL untuk nonlinear. 

Untuk linear: 

FL = blin ln(Vs30/Vref)            (60) 
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Untuk nonlinear: 

a. pga4nl ≤ a1 

FNL =  bnl ln( pga_low/0,1)                     (61a) 

b. a1< pga4nl ≤ a2 

FNL = bnl ln( pga_low/0,1) + c [ ln(pga4nl/a1) ] 2 + d [ ln(pga4nl/a1)]
3        (61b) 

 

c. pga4nl >  

FNL = bnl ln( pga4nl/0,1)                     (61c) 

 

Untuk bnl: 

 

a. VS30 ≤ V1 

 

bnl= b1                           (62a) 

 

b. V1 < VS30 ≤ V2 

 

bnl= ( b1-b2 ) ln( VS30/ V2 ) ln(V1/ V2) + b2       (62b) 

 

c. V2 < VS30 < Vref 

 

bnl= b2 ln( VS30/ Vref ) / ln( V2/ Vref )          (62c) 

d. VS30 ≥ Vref 

bnl= 0            

c = ( 3∆y - bnl∆x) / ∆x2             (63) 

d = -(2∆y - bnl∆x) / ∆x3            (64) 

∆x = ln(a2/ a1)             (65) 

∆y = bnl ln (a2/pga_low)           (66) 

dimana pga4nl adalah estimasi awal PGA (g) untuk Vref=760 m/s dengan FS= 0, 

Vref adalah reference velocity (760 m/s) sesuai dengan NEHRP untuk B/C site 

conditions; Vref=180 m/s; V2= 300 m/s; a1= 0,03 g; a2 =0,09 g, pga_low= 0,06 g; 
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Mh= 6,75; blin= -0,36;  b1= -0,64;  b2= -0,14; Mref= 4,5,  Rref=  1; c1= -0,6605; 

c2= 0,1197; c3= -0,01151;  h= 1,35; e1= -0,53804; e2= -0,5035; e3= -0,75472; e4= -

0,5097; e5= 0,28805; e6= -0,10164; e7= 0; tipe patahan unspecified U=1; SS= 0; 

NS= 0; RS= 0 ; tipe patahan strike-slip  U= 0; SS= 1; NS= 0; RS= 0 ; tipe patahan 

normal  U= 0; SS= 0; NS= 1; RS= 0; tipe patahan thrust U= 0; SS=0; NS= 0;  

RS= 1. 

 

5. Campbell-Bozornia (2008) 

Fungsi Atenuasi ini berlaku untuk sumber seismik kerak dangkal (strike slip, 

reverse atau normal). Model regresi persamaan ini dikembangkan menggunakan 

data strong-motion dibandingkan dengan jarak (0 sampai 200 km) menggunakan 

data 1.561 dari 64 peristiwa gempa utama untuk M antara  4,3 sampai 7,9 dan 

jarak rupture antara 0,1 sampai 199 km. Data gempa dikombinasikan dari 

gempabumi dangkal yang terletak pada daerah tektonik aktif di seluruh dunia. 

Persamaan atenuasi adalah sebagai berikut: 

lnY = ƒmag +ƒdis+ ƒflt + ƒhng +ƒ site+ ƒsed         (67) 

 

Fmag adalah fungsi berdasarkan magnituda 

Fmag = C0 + C1 M     untuk  M < 5,5  (68a) 

C0 + C1 M + C2 (M-5.5)   untuk     5.5 ≤ M ≤ 6,5  (68b) 

C0 + C1 M + C2 (M-5.5) + C3 (M-6.5) untuk  M > 6,5  (68c) 

 

Fdis merupakan fungsi berdasarkan pada jarak dari titik ukur ke sumber gempa 

Fdis = (C4 + C3M) ln (√Rrup² + C6²)          (69) 

 

Fflt merupakan fungsi berdasarkan tipe patahan 
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Fflt = C7 FRv. Fflt,z + C8 FNM              (70) 

Fflt,z = ZTor  untuk ZTor < 1 

         1 untuk ZTor > 1 

Fhng merupakan fungsi berdasarkan efek hanging wall 

Fhng = C9 Fhng,R + Fhng,M + Fhng,Z + Fhng,𝛿              (71) 

Fhng,R = 1      untuk Rjb = 0                   (72a) 

 [
max( RRup+√Rjb²+1)−Rjb

max( RRup ( √Rjb²+1))
]   untuk Rjb > 0,  ZTor < 1            (72b) 

(
(𝑅𝑅𝑢𝑝−𝑅𝑗𝑏)

𝑅𝑅𝑢𝑝
      untuk Rjb > 0,  ZTor  ≥ 1          (72c)  

Fhng, M=               0  untuk           M ≤ 6,0      (73a) 

   2 –  ( M-6,0 )  untuk  6.0 < M < 6,5      (73b) 

                1  untuk                     M ≥ 6,5      (73c) 

Fhng, Z= 0   untuk  ZTor ≥ 20                (74a) 

          
20−ZTor

20
  untuk  0 < ZTor < 20      (74b) 

Fhng, 𝛿= 1   untuk  𝛿 ≤ 70       (75a) 

           
90− δ

20
  untuk  𝛿 > 70       (75b) 

 

Fsite adalah fungsi berdasarkan shallow site 

Fsite= C10 ln (
Vs30

K1
) + K2 {ln [A1100 + C (

Vs30

K1
)n ]}    untuk Vs30 < K1     (76a) 

(C10 + K2n) ln (
Vs30

K1
)   untuk  K1<Vs30<1100  (76b) 

(C10 + K2n) ln (
1100

K1
)   untuk Vs30 > 1100    (76c) 

Fsed adalah fungsi berdasarkan deep site 

Fsed = C11 (Z 2,5 – 1)                   untuk          Z 2,5  < 1      (77a) 
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    0                    untuk   1 ≤ Z 2,5  ≤ 3    (77b) 

          C12 K3e
-0,75 [1- e-0,25 (Z 2,5 – 3)]      untuk Z 2,5  > 3    (77c) 

dimana M adalah momen magnituda, y adalah PGA (g); c0= -1,715; c1= 0,5; c2= -

0,53; c3= -0,262; c4= -2,118; c5= 0,17; c6= 5,6; c7= 0,28; c8= -0,12; c12= 0,61; k1= 

865; k2= -1,186; k3= 1,839; Tc= 0,166; Fnm= 0; Ztor=3; c9= 0,49; h= 3; η= 1,18; 

C=1,88; Frv= 0; VS30= 1500 m/s; c11=0,04; c10= 1,058; δ= 90; Z2,5= 1. 

    

6. Chiou - Young (2008) 

Persamaan atenuasi dikembangkan oleh Sadigh et al, 1997 dapat digunakan untuk 

sumber gempa yang terletak di shallow crustal (strike slip, reverse dan normal).  

Persamaan ini dikembangkan dari data strong-motion, menggunakan 3551 data 

dari 173 gempa utama dan gempa susulan sebagai informasi tambahan untuk 

membuat model koefisien, jarak rupture maksimal sampai 70 km, data ini 

dikombinasikan dari data gempa dangkal, khususnya pada zona sesar aktif  di 

seluruh dunia. Fungsi atenuasi Youngs (1997) adalah sebagai berikut: 

ln (Yref ij)=  C1 + C1a FRV1 + C1b FNMi + C7 (ZTORi – 4) + C2 (Mi – 6) + 
C2−C3

Cn
 ln 

(1 + ecn
 
(cM – Mi)) + C4 ln(RRUPij + C5 cosh(C6 (Mi – CHM,0) max)) + 

(C4a–C4)ln(√R² RUP ij + C² RB)+{Cᵧ1+
Cᵧ2

cosh[max( Mi−Cᵧ3.0)]
}.RRUPij 

+ C9.Fhwij.tanh(
Rxij.cos ²δi

c9a
). {1-

√Rjb² +Ztor²

RRUPij+0.001
}                  (78) 

 

ln (Yij)=  ln(Yref ij ) + ϕ1 . min( ln( 
Vs30i

1130
 ), 0) + ϕ2 . {eϕ² (min( vs30 ij , 1130 ) -360) – 

 eϕ3 ( 1130-360 )} . ln ( 
Yrefije^η+ ϕ4

ϕ4
 ) + ϕ5( 1- 

1

cosh[ϕ6.max (0,   Z1.0−ϕ7)]
) + 

ϕ8

cosh[0.15 .max (0,   Z1.0−15)]
                                 (79) 
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dimana M adalah Moment magnitude; RRUP adalah Jarak terdekat ke bidang 

rupture (km); RJB adalah Jarak Joyner-Boore ke bidang rupture (km); RX adalah 

Koordinat lokasi (km) diukur tegak lurus terhadap patahan dari proyeksi di 

permukaan; FHW (Hanging wall) adalah 1 untuk RX ≥ 0 dan 0 for RX < 0, δ adalah 

Fault dip angle; ZTOR adalah Depth to top of rupture (km); λ adalah the rake angle 

AS (Aftershock)= 1 untuk aftershock, selain itu 0; VS30 adalah Rata-rata kecepatan 

gelombang S pada kedalaman 30 m (m/s); Z1.0 adalah kedalaman saat VS30=1,0 

km/s (m); FRV adalah Reverse-faulting= 1 untuk 30º ≤ λ ≤ 150º (kombinasi reverse 

dan reverse-oblique), selain itu 0; FNM adalah Normal faulting= 1 untuk -120º ≤ λ 

≤ -60º (tidak termasuk normal-oblique), selain itu 0; c1= -1,2687;

c1a= 0,1; c1b= -0,255; c2= 1,06; c3= 3,45; c4= -2,1; c4a= -0,5; c5= 6,16; c6= 0,4893; 

c7= 0,0512; c7a= 0,086; c9= 0,79; c9a= 1,5005; c10= -0,3218; cn= 2,996; cm= 4,184; 

crb= 50; chm= 3; cγ1= -0,00804; cγ3= 4; cγ2= -0,00785; η= 0; φ1= -0,4417; φ2= -

0,1417; φ3= -0,00701; φ4= 0,102151; φ5= 0,2289; φ6= 0,014996; φ7= 580; φ8= 

0,07; T1= 0,3437; T2= 0,2637; To1= 0,4458; To2= 0,3459; To3= 0,8. 

 

L. Logic Tree 

 

Pendekatan dengan mengguna Pendekatan dengan menggunakan logic tree 

memungkinkan untuk penggunaan beberapa alternatif metode atau model dengan 

menentukan faktor bobot yang menggambarkan persentase kemungkinan 

keakuratan relatif suatu model terhadap model lainnya. Model ini terdiri dari 

rangkaian nodal (node) yang direpresentasikan sebagai titik dimana model 

dispesifikkan dan cabang yang merepresentasikan model yang berbeda yang 
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dispesifikasikan pada tiap nodal. Penjumlahan probabilitas dari semua cabang 

yang dihubungkan dengan satu nodal tertentu nilainya harus sama dengan 1. 

Dalam menggunakan logic tree, satu analisis resiko gempa diselesaikan untuk 

kombinasi model dan atau parameter yang berkaitan dengan tiap ujung cabang. 

Hasil tiap analisis diberikan oleh nilai bobot kemungkinan relatif dari kombinasi 

cabang, dengan hasil akhir diambil sebagai penjumlahan dari nilai bobot masing-

masing.  

 

Model logic tree yang dipakai disesuaikan dengan model sumber gempa yang 

digunakan. Pemakaian logic tree dalam seismic hazard analysis (SHA) sangat 

diperlukan akibat adanya faktor ketidakpastian dalam pengelolaan data untuk 

analisis seismic hazard. Dengan adanya model treatment ini, data, parameter 

sumber gempa, dan model atenuasi yang digunakan bisa diakomodir dengan 

bobot sesuai dengan ketidakpastiannya. Tabel 5 merupakan model logic tree 

untuk sumber gempa patahan. Tabel 6 merupakan model logic tree untuk sumber 

gempa subduksi (megathrust). Tabel 7 merupakan model logic tree untuk sumber 

gempa background (Tim Revisi Peta Gempa Indonesia, 2010). 
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Tabel 5. Model logic tree untuk sumber gempa sesar (Fault). 

 

Tabel 6. Model logic tree untuk sumber gempa subduksi (Megathrust). 
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Tabel 7. Model logic tree untuk sumber gempa background. 

 

 

 

  

 



 

IV. METODOLOGI PENELITIAN 
 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 
 

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 04 Januari-17 Februari 2015 bertempat di 

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Bandung. 

 

B. Data Penelitian 
 

Penelitian ini menggunakan data pengukuran mikrotremor hasil penelitian tim 

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi yang dilakukan di 65 titik 

pengukuran di Kota Majalengka. Berbagai parameter sumber gempa yang 

digunakan berasal dari Tim Revisi Peta Gempa Indonesia.Berbagai fungsi 

atenuasi digunakan sesuai dengan sumber gempa. Guna memperhitungkan 

epistemicuncertainty, digunakan logic tree dengan mempertimbangkan magnituda 

maksimum dan berbagai fungsi atenuasi. 

 

C. Diagram Alir Pengolahan Data 
 

Diagram alir pengolahan data penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 9,sebagai 

berikut: 
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Gambar 9. Diagram alir pengolahan data.
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D. Pengolahan Data 

1. Pengolahan Data Mikrotremor 

Hasil pengukuran mikrotremor berupa data getaran tanah dalam fungsi waktu. 

Data pengukuran mikrotremor tercatat dalam tiga komponen yaitu komponen 

vertikal dan dua komponen horizontal. Data hasil pengukuran dalam format 

SEED.Selanjutnya data mikrotremor dianalisis dengan metode Horizontal to 

Vertical Spectral Ratio (HVSR). Masing-masing spektrum fouirer 

mikrotremor komponen horizontal dirata-rata dengan akar rerata kuadrat dan 

dibagi dengan spektrum fouirer komponen vertikal dalam domain frekuensi 

sehingga diperoleh sebuah rata-rata spektrum rasio H/V. 

 

Seluruh perhitungan dikerjakan menggunakan program Geopsy dengan 

keluaran kurva spektrum HVSR. Dari spektrum ini dapat diketahui nilai 

frekuensi natural (f0) dan puncak spektrum HVSR (Ag) di lokasi pengkuran 

mikrotremor. Adapun tahap pengolahan data sebagai berikut: 

a. Buka software geopsysehingga muncul seperti yang 

ditunjukkan pada Gambar 10. 

b. Kemudian memuat sinyal format .seed. Tampilan data mikrotremor 

ditunjukkan pada gambar 11 

c. Kemudian memuat sinyal dalam tabel ditunjukkan pada Gambar 12. 

Setelah memuat sinyal dalam tabel selanjutnya adalah melakukan set 

header guna menyamakan nama data dengan short file name-nya 

ditunjukkan pada Gambar 13. Setelah itu menambahkan koordinat 

pengukuran (x dan y) pada masing titik pengukuran ditunjukkan pada  
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Gambar 14.Tampilan setelah dilakukan set header dan set receiver ditunjukkan 

pada Gambar 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10.Tampilan jendelageopsy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Import data mikrotremor.
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Gambar 12. Memuat sinyal dalam tabel. 

 

 
 

Gambar 13. Tampilan jendela saat mengatur header.
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Gambar 14. Tampilan jendela saat menambahkan koordinat pengukuran. 

 

 
 

Gambar 15. Tampilan setelah dilakukan set header dan set receiver. 
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d. Analisis HVSR dengan H/V toolbox ditunjukkan pada Gambar 16. 

e. Melakukan frequency filterdengan band pass filter dan menggunakan 

algoritma anti-triggering ditunjukkan pada Gambar 17. 

f. Proses smoothing terhadap spektra amplitude untuk masing-masing window 

waktu, kemudian merata-ratakan kedua spektra horizontal dari masing-

masing window waktu, dalam fungsi waktu tersebut yang diolah ke dalam 

domain frekuensi dengan menggunakan metode Fast Fourier Transform 

(FFT). Tahap smoothing ditunjukkan pada Gambar 18. 

g. Menghitung rasio H/V untuk masing-masing window. Pada hasil 

perbandingan spektra nilai untuk masing-masing window diwakili oleh kurva 

berwarna-warni ditunjukkan pada Gambar 19. 

 

 
 

Gambar 16. Tampilan tahap analisis HVSR
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Gambar 17. Tampilan tahap frequency filter. 

 

 

 

Gambar 18. Tampilan tahap smoothing. 
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Gambar 19.  kurva H/V terhadap frekuensi. 

 

2. Deterministic Seismic Hazard Analysis (DSHA) 

Adapun tahap analisis seismic hazarddeterministik adalah sebagai berikut: 

a. Melakukan identifikasi terhadap sumber-sumber gempa yang memungkinkan 

akan berpengaruh pada lokasi penelitian. Sumber-sumber gempa yang akan 

berpengaruh pada Kota Majalengka adalah sumber gempa sesar adalah Sesar 

Baribis, Sesar Lembang, Sesar Cimandiri dan Sesar Bumiayu. Sementara 

untuk sumber gempa subduksi adalah Jawa Megathrust. Namun karna belum 

adanya parameter pada Sesar Baribis dan Sesar Bumiayu, maka sumber-

sumber gempa yang dipilih adalah sumber gempa Sesar Lembang, Sesar 

Cimandiri dan Jawa Megathrust (interface event). 
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b. Menentukan parameter jarak terdekat dari sumber gempa dengan lokasi 

penelitian dan memilih magnituda terbesar dari masing-masing sumber 

gempa yang telah diidentifikasi sebelumnya.  

c. Menentukan parameter gerakan tanah pada lokasi pengamatan dengan 

menggunakan fungsi atenuasi. Dengan tidak tersedianya data untuk 

menurunkan suatu fungsi atenuasi di wilayah Indonesia, maka digunakan 

fungsi atenuasi yang diturunkan dari wilayah lain. Fungsi atenuasi yang 

digunakan Next Generation Attenuation (NGA), dimana atenuasi ini 

diturunkan menggunakan data gempa global (worldwide data). Dasar 

pemilihan fungsi atenuasi adalah berdasarkan sumber gempa, dimana secara 

umum dikategorikan dalam zona gempa subduksi. zona gempa background 

dan zona gempa shallow crustal (patahan). Dalam Seismic Hazard Analysis 

(SHA) sangat diperlukan pemakaian logic tree sangat diperlukan akibat 

adanya faktor ketidakpastian dalam pengelolaan data untuk analisis seismic 

hazard. Dengan adanya model treatment ini, data, parameter sumber gempa 

dan model atenuasi yang digunakan bisa diakomodir dengan bobot sesuai 

dengan ketidakpastiannya. Berdasarkan model logic tree, fungsi atenuasi 

yang digunakan untuk sumber gempa sesar adalah Boore-Atkinson (2008) 

NGA, Campbell-Bozornia (2008) NGA, dan Chiou-Youngs (2008) NGA 

dengan bobot 1/3 untuk masing-masing persamaan. Sementara untuk sumber 

gempa subduksi adalah persamaan atenuasi Youngs, dkk. (1997), Boore-

Atkinson (2003), dan Zhao (2006) dengan masing-masing bobot 1/4 untuk 

persamaan atenuasi Youngs dkk (1997) dan Boore-Atkinson (2003) 

sedangkan bobot untuk persamaan Zhao (2003) adalah 1/2. 
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d. Menentukan controlling earthquake berdasarkan hasil perhitungan terbesar 

yang diperoleh. 

 

3. Pembuatan Peta 

 

Tahap akhir adalahcontouring untuk memperoleh peta kontur frekuensi, site class, 

PGA di batuan dasar serta PGA di permukaan. 



VI. PENUTUP 
  

A. Kesimpulan 
 

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkanbahwa: 

1. Berdasarkan analisis nilai frekuensi natural (f0), bahwa zona rawan 

gempabumi tinggi berada di daerah yang memiliki frekuensi rendah  yaitu  

kurang dari 1,33 Hz yang dimana tersusun dari batuan alluvial yang terbentuk 

dari sedimentasi delta, top soil, lumpur. Daerahnya antara lain Desa 

Cikasarung, Desa Baribis, sebagian Desa Karayuan, Desa Batujaya, Desa 

Cujati, sebagian Desa Cicenang, sebagian Desa Tarikolot, Desa Majalengka 

Kulon, Desa Majalengka Wetan, sebagian Desa Cibodas, sebagian Desa 

Babakan Jawa, sebagian Desa Sidamukti, sebagian Desa Simpereum, 

sebagian Desa Munjul, sebagian Desa Kulur, sebagian Desa Sindang Kasih. 

Cigasong, Desa Cicurug, Desa Sindang Kasih, dan Desa Babakan Jawa.  

2. Analisis kecepatan gelombang geser hingga ke dalaman 30 meter (VS30) 

menunjukkan bahwa daerah yang berpotensi tinggi mengalami kerusakan 

akibat gempabumi berada di daerah yang memiliki nilai VS30 berkisar antara 

180 m/s hingga 360 m/s yang merupakan jenis tanah kelas D, yaitu Desa 

Babakan Jawa, sebagian Desa Munjul, sebagian Desa Cicenang, Desa 

Tonjong, Desa Majalengka Kulon, Desa Majalengka Wetan, Desa 

Simpereum, Desa Cigasong, dan Desa Tenjolayar.  
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3. Berdasarkan analisis bahaya gempabumi deterministik, dengan pemilihan 

sumber gempa Sesar Lembang yang berjarak sekitar 46 km dengan 

magnitudo sebesar 6,6 Mw, daerah yang berpotensi mengalami 

kerusakantinggi adalah zona dengan nilai percepatan tanah maksimum pada 

batuan dasar berkisar antara 0,0548 g  hingga 0,0598 g, dengan percepatan 

tanah maksimum pada permukaan berkisar antara 0,1271 g  hingga 0,1560 g 

dan amplifikasi berkisar antara 2,367 hingga 2,826, yaitu Desa Cikasarung, 

Desa Cijati, Desa Sidamukti, dan Desa Majalengka Kulon. 

4. Berdasarkan analisis frekuensi natural (f0), kecepatan gelombang geser 

hingga kedalaman 30 meter (VS30), dan analisis bahaya gempa deterministik, 

daerah yang memiliki potensi kerusakan yang tinggi adalah Desa Cikasarung, 

Desa Cijati, Desa Sidamukti, dan Desa Munjul. 

5. Berdasarkan analisis frekuensi natural (f0), VS30, dan analisis bahaya 

gempabumi deterministik, daerah yang dianggap aman atau dikatakan 

memiliki tingkat kerawanan rendah terhadap bahaya gempabumi adalah 

daerah dengan nilai frekuensi yang tinggi yaitu lebih dari 5 Hz, dengan 

kecepatan gelombang geser (VS30) berkisar antara 360 m/s hingga 760 m/s 

yang merupakan jenis tanah kelas C, dengan percepatan tanah maksimum 

pada batuan dasar berkisar antara 0,0475 g hingga 0,0510 g, dengan 

percepatan tanah maksimum pada permukaan berkisar antara 0,0870 g  

hingga 0,1100 g dan amplifikasi berkisar antara 1,689 hingga 2,099, yaitu 

Desa Kutamanggu. 
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B. Saran 
 

Untuk untuk hasil penelitian yang lebih baik selanjutnya, sebaiknya data 

pengukuran mikrotremor dilakukan pada malam hari danuntuk pengembangan 

penelitian analisis seismic hazarddiperlukan data pendukung seperti seperti data 

bor untuk mengetahui jenis tanah secara tepat pada setiap lapisan sehingga hasil 

yang didapatkan diharapkan mampu memberikan hasil yang lebih akurat. 
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