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MHD AZRI PANGARIBUAN

ABSTRAK

Telah dilakukan analisis pendugaan bahaya kegempaan di batuan dasar Provinsi
Lampung menggunakan metode PSHA. Penelitian ini dilakukan untuk
menentukan besar nilai percepatan tanah maksimum di batuan dasar atau nilai
PGA untuk wilayah Provinsi Lampung. Analisis pendugaan bahaya kegempaan
ini dilakukan dengan metode probabilistic seismic hazard analysis (PSHA).
Dalam proses pengestimasian pengaruh gempabumi, metode PSHA ini pada
prinsipnya menggunakan 3 tipe sumber gempabumi yaitu sumber gempabumi
background, gempabumi subduksi (subduction) dan gempabumi patahan (faut).
Perhitungan estimasi nilai bahaya kegempaan dilakukan dengan menggunakan
program PSHA USGS 2007. Sebaran nilai bahaya kegempaan untuk wilayah
Provinsi Lampung di batuan dasar dengan periode ulang 500 tahun atau
probabilitas sebesar 10% pada kondisi PGA (T = 0) adalah 0,1 gal hingga 1,3 gal
dan periode ulang 2500 tahun atau probabilitas sebesar 2% pada kondisi PGA (T
= 0) adalah 0,1 gal hingga 1,3 gal.

Kata kunci : gempabumi, PGA, PSHA, bahaya kegempaan
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ESTIMATION ANALYSIS OF SEISMIC HAZARD IN THE
BASELINE FOR THE LAMPUNG REGION

USING THE PSHA METHOD
(PROBABILISTIC SEISMIC HAZARD ANALYSIS)

Oleh
MHD AZRI PANGARIBUAN

ABSTRACT

An analysis of seismic hazards has been carried out on the bedrock of Lampung
Province using the PSHA method. This research was conducted to determine the
maximum value of ground acceleration in bedrock or PGA values for the
Lampung Province region. This analysis of seismic hazard estimation is carried
out by a probabilistic seismic hazard analysis (PSHA) method. In the process of
estimating the influence of earthquakes, the PSHA method principally uses 3
types of earthquake sources, namely the source of background earthquakes,
subduction earthquakes (earthquake subduction) and fault earthquakes (faut). The
calculation of seismic hazard estimation is carried out by using the 2007 USGS
PSHA program. The distribution of seismic hazard values for Lampung Province
in bedrock with a 500 year return period or a 10% probability of PGA conditions
(T = 0) is 0.1 gal to 1, 3 gal and 2500 years return period or a probability of 2% in
PGA conditions (T = 0) is 0.1 gal to 1.3 gal.

Keywords : Earthquake, PGA, PSHA, Seismicity
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia berada diantara pertemuan tiga lempeng besar (utama) dunia yang

sangat aktif diantaranya Lempeng Indo-Australia, Lempeng Eurasia dan Lempeng

Pasifik. Oleh karena itu, wilayah Indonesia sangat rawan terhadap bencana

gempa-gempa tektonik khususnya yang berada tepat diatas lempeng-empeng

tersebut. Diperlihatkan pada Gambar 1.1 untuk history kegempaan di Indonesia.

Gambar 1.1 Gempa di Indonesia hasil relokasi hingga 2016 (PusGeN, 2016)

Pulau-pulau di Negara Indonesia ini terpecah-pecah menjadi bagian-bagian kecil

dari kerak bumi yang bergerak antara satu terhadap lainnya dan dibatasi oleh
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patahan-patahan aktif. Tekanan yang diakibatkan dari pergerakan lempeng-

lempeng bumi menyebabkan interior lempeng bumi saling bergerak antara satu

dengan lainnya. Dampak dari kondisi geografis seperti ini menyebabkan

kepulauan Indonesia menjadi daerah sangat rawan bencana alam khususnya

bencana gempabumi. Contoh bencana gempabumi yang terjadi di wilayah Padang

pada 30 September 2009 yang menyebabkan banyak korban jiwa terperangkap

dalam reruntuhan bangunan yang pembangunannya tidak sesuai dengan aturan

standar bangunan tahan gempa. Upaya yang dilakukan untuk meminimalisir

dampak bencana gempabumi seperti tersebut diatas tentunya perlu dilakukan

suatu upaya mitigasi secara dini dan optimal.

Gambar 1.2 Tatanan Tektonik di Indonesia (Bock, dkk., 2003)

Sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun

2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bahwa mitigasi adalah

serangkaian usaha atau cara untuk mengurangi risiko yang terjadi, baik melalui
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peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana itu sendiri maupun

pembangunan fisik. Agar usaha ini berhasil dengan optimal diperlukan

pengetahuan yang sebaik-baiknya tentang potensi dan karakteristik sumber-

sumber bencana gempabumi di wilayah tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut, salah satu upaya memitigasi bencana yang

mungkin akan terjadi ketika gempabumi terjadi perlu membuat suatu peta sebaran

hazard yang mana di dalamnya memuat tentang tata cara perencanaan ketahanan

gempabumi suatu bangunan. Suatu peta sebaran hazard kegempaan yang

memberikan gambaran efek gempabumi pada suatu lokasi sangat membantu

dalam rangka antisipasi dan meminimalisir korban jiwa maupun kerugian materi.

Peta sebaran hazard ini dikembangkan dengan melakukan analisis probabilistik

seismik hazard yang biasa dikenal dengan PSHA (Probabilistic Seismic Hazard

Analysis).

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Melakukan analisis potensi hazard pada masing-masing sumber gempabumi.

b. Membuat peta sebaran nilai bahaya kegempaan pada wilayah Lampung untuk

probabilitas terlampaui 10% dan 2% dalam 50 tahun atau periode ulang 500

dan 2500 tahun.

c. Menganalisis peta sebaran hazard untuk mengetahui sumber gempa yang

memberikan hazard yang cukup signifikan (mempunyai kemungkinan paling

dominan).
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1.3 Batasan Masalah

Untuk mempertajam analisis ini maka ruang lingkup penelitian dibatasi pada

beberapa hal, yaitu:

a. Lokasi penelitian dibatasi untuk wilayah Lampung.

b. Katalog gempabumi yang digunakan adalah nilai magnitudo minimum 5 Mw

dan kedalaman maksimum 300 km.

c. Gempabumi yang digunakan adalah gempabumi utama (mainshock) yang

bebas dari gempabumi ikutan (foreshock dan aftershock).

d. Analisis seismik hazard meliputi studi fungsi atenuasi dan perhitungan

seismik hazard untuk menentukan percepatan puncak di batuan dasar dengan

probabilitas terlampaui 10% dalam 50 tahun dan terlampaui 2% dalam 50

tahun.



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Lokasi Penelitian

Gambar 2.1 Peta Administrasi Provinsi Lampung (INAGeoportal, 2018)

Provinsi Lampung terletak pada koordinat 103.2° - 105.6° BT dan 2.9°-6.4° LS.

Dari gambar 2.1 diketahui bahwa saat ini, Provinsi Lampung memiliki 13

Kabupaten dan 2 Kota Madya, dengan luas ±35.288,35 km2. Batas wilayah

Provinsi Lampung meliputi : sebelah utara dengan Provinsi Bengkulu dan
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Provinsi Sumatera Selatan, di sebelah timur dengan Laut Jawa, di sebelah selatan

dengan Selat Sunda dan di sebelah barat dengan Samudera Hindia (Gumuntur,

2008).

2.2 Geologi Regional Lokasi Penelitian

Geologi lokasi penelitian masuk dalam wilayah Lampung dan Sumatera Selatan.

Geologi Provinsi Lampung secara keseluruhan berada pada empat lembar peta

geologi skala 250.000, yaitu Lembar Tanjung Karang, Lembar Kota Agung,

Lembar Baturaja dan Lembar Menggala. Geologi lokasi penelitian dibagian barat

terbagi menjadi lima satuan, yaitu dataran rendah, perbukitan yang bergelombang,

dataran tinggi, daerah pegunungan serta kerucut gunungapi. Dataran rendah yang

berada di sekitar Pantai Barat Lampung serta Teluk Semangka di sekitar Kota

Agung. Perbukitan bergelombang sangat mendominasi Daerah Lampung bagian

barat. Secara umum stratigrafi daerah penelitian dapat dikelompokkan menjadi 3

bagian, yaitu:

1. Kelompok Batuan Pra Tersier meliputi Kelompok Gunung Kasih, Komplek

Sulan dan Formasi Menanga.

2. Kelompok Batuan Tersier meliputi Formasi Kantur.

3. Kelompok Batuan Kuarter meliputi Formasi Lampung, Formasi Kasai, Basal

Sukadana, Endapan Gunungapi Muda serta Aluvial (Mangga, dkk., 1993).

2.3 Geologi Tektonik Pulau Sumatera

Lampung merupakan salah satu wilayah di Pulau Sumatera dengan aktivitas

kegempaan yang tinggi, karena disepanjang Laut Barat Sumatera terdapat Zona

Subduksi antara Lempeng Eurasia dengan Lempeng Indo-Australia. Lempeng
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Indo- Australia menunjam kebawah Lempeng Eurasia dengan kecepatan rata-rata

60 mm/tahun.

Gambar 2.2 Tatanan Tektonik Pulau Sumatera (Bock, dkk., 2003)

Zona Subduksi Lempeng tersebut menjadi pusat gempabumi tektonik yang terjadi

setiap tahunnya. Selain berada dekat dengan Zona Subduksi, Lampung juga

dilewati oleh sesar tektonik aktif yang membentang dari Aceh hingga Selat Sunda

dikenal dengan Sesar Sumatera yang memiliki banyak segmen sesar. Panjang

sesar aktif tersebut sekitar 1.900 km yang terbagi menjadi 19 segmen-segmen

utama. Segmen Kumering, Segmen Semangko dan Segmen Sunda merupakan 3
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segmen yang melewati daratan Provinsi Lampung. Aktivitas sesar tektonik

tersebut yang menyebabkan kejadian gempabumi Liwa pada 16 Februari tahun

1994 tepatnya di Segmen Kumering dan gempabumi tersebut kembali terjadi pada

2 Mei dan 18 Juni tahun 2016 yang diakibatkan oleh aktivitas Segmen Kumering

dan Segmen Semangko (Sieh dan Natawidjaja, 2000).

Lampung terpotong oleh patahan-patahan besar sejajar memanjang sumbu Pulau

Sumatera yang berarah barat laut – tenggara. Ketiga zona gempa ini sangat aktif

dan merupakan manifestasi dari tumbukan Lempeng Samudera (Australian Plate)

dengan Lempeng Benua (Asian Plate). Adapun tiga zona gempa yang dimaksud

adalah sebagai berikut:

a. Zona Subduksi

Zona Subduksi adalah zona tumbukan antara Lempeng Tektonik Australia

dengan Lempeng Tektonik Asia. Jika zona gempabumi ini dangkal dan berada

di laut, maka akan menyebabkan tsunami seperti yang terjadi pada tsunami

Aceh tahun 2004 lalu. Zona gempa ini menunjam sampai kedalaman lebih dari

70 km. Zona tumbukan ini yang diperkirakan akan menyebabkan melelehnya

batuan juga menjadi sumber magma gunung-gunung api di sepanjang Pulau

Sumatera, yang juga memanjang hingga ke Pulau Jawa.

b. Zona Sesar/patahan Semangko

Zona sesar/patahan ini memanjang dibagian barat Sumatera yang menyebabkan

terbentuknya beberapa danau di Pulau Sumatera, termasuk Danau Singkarak

yang merupakan runtuhan akibat pergeseran sesar ini dan terbentuknya

Lembah Suoh di wilayah Lampung Barat. Sejarah kegempaan yang terjadi
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pada segmen ini diantaranya adalah kejadian gempabumi pada tanggal 26 Juli

1908.

c. Sesar Kumering

Segmen Kumering memiliki panjang 150 km. Segmen melewati Danau Ranau

yang berada diperbatasan antara Provinsi Lampung dan Provinsi Sumatra

Selatan. Histori kegempaan yang terjadi adalah gempabumi Liwa pada tanggal

24 Juni 1933 dengan kekuatan 7,5 Ms. Selain itu gempabumi Liwa tanggal 16

Februari 1994 dengan Mw 6,8 juga terjadi pada segmen ini. Selain 3 sesar

tersebut, wilayah Lampung juga terdapat sesar patahan aktif yang disebut Sesar

Tarahan. Sesar Tarahan berada di sepanjang pantai bagian timur Teluk

Lampung. Sesar ini menerus ke daratan melalui daerah Tarahan, Panjang dan

lereng timur Gunung Rajabasa sampai ke perairan Selat Sunda. Struktur sesar

diduga sebagai jenis sesar mendatar yang bergerak relatif menganan

dipengaruhi oleh adanya gerak vertikal (Sieh dan Natawidjaja, 2000).

2.4 Sejarah Gempabumi Wilayah Lampung

Daerah Liwa sangat rawan dan rentan terhadap gempabumi, karena terletak di atas

segmen Patahan Semangko yang aktif. Gempabumi yang terjadi pada tahun 1933,

berkekuatan sekitar 7.5 SR yang berpengaruh dari utara lembah Suoh sampai ke

perbatasan Bengkulu sepanjang kurang lebih 100 km. Hasil analisa lokal

sementara menunjukkan perioda ulang gempa sekitar 200-250 tahun. Sistem

patahan wilayah regional menunjukan perpindahan gempabumi (energi

gempabumi) dari daerah selatan ke utara dengan selang waktu kejadian sekitar 20-

30 tahun.
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Gempabumi di Liwa kembali terjadi pada 15 Februari 1994 dengan kekuatan 7,2

Ms, yang mengakibatkan kerusakan bangunan parah di Liwa Kabupaten Lampung

Barat Provinsi Lampung dengan gempa yang berpusat di Sesar Semangko,

Samudera Hindia. Kurang lebih 196 orang dari beberapa desa dan kecamatan di

Lampung Barat meninggal, sementara jumlah korban yang terluka hampir

mencapai 2.000 orang. Jumlah penduduk yang kehilangan tempat tinggal hampir

mencapai 75 ribu (Sieh dan Natawidjaja, 2000).



III. TEORI DASAR

3.1 Gempabumi

Gempabumi (earthquake) adalah suatu peristiwa dimana bergetarnya permukaan

tanah akibat pelepasan energi secara tiba-tiba yang disebabkan oleh patahnya

massa batuan pada lapisan kerak bumi. Pelepasan energi di dalam bumi akibat

tumbukan lempeng tektonik disebarkan dalam bentuk gelombang energi gempa.

Pelepasan energi terjadi ketika akumulasi regangan (strain) melampaui batas

elastisitas batuan. Setelah gempabumi terjadi maka akan membentuk

keseimbangan baru. Berdasarkan kedalaman sumbernya, gempabumi digolongkan

atas :

a. Gempabumi dalam, h > 300 Km .

b. Gempabumi menengah, 80 < h < 300 Km .

c. Gempabumi dangkal, h < 80 Km .

(Prawirodikromo, 2012).

3.2 Gelombang Seismik

Gelombang gempa bisa disebut juga gelombang seismik, terjadi karena beberapa

proses atau aktivitas geologi. Gelombang seismik yaitu gelombang menjalar di

dalam bumi yang disebabkan adanya proses deformasi struktur di bawah bumi,

akibat adanya tekanan ataupun tarikan karena sifat keelastisitasan kerak bumi.
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Gelombang ini kemudian yang membawa energi menjalar ke segala arah di

seluruh bagian bumi dan mampu dicatat oleh seismograf. Kecepatan perambatan

gelombang seismik ini ditentukan oleh karakteristik lapisan dimana gelombang

tersebut merambat. Kecepatan gelombang seismik dipengaruhi oleh kekakuan

(rigiditas) dan kerapatan lapisan medium perambatan gelombang, hal ini ditinjau

dari segi lapisan yang dilaluinya.

Gelombang seismik terbagi menjadi dua jenis yaitu gelombang badan (body wave)

dan gelombang permukaan (surface wave) dijelaskan sebagai berikut:

1. Gelombang Badan (Body Wave)

Gelombang badan adalah gelombang yang menjalar melalui interior bumi dan

efek kerusakan yang ditimbulkannya cukup kecil. Gelombang badan dibagi

menjadi dua jenis, yaitu:

a. Gelombang Primer atau Gelombang Longitudinal

Gelombang primer (P-wave) adalah gelombang yang menjalar di dalam

badan bumi yang mempunyai kecepatan yang paling tinggi diantara jenis

gelombang badan lainnya. Gelombang ini dinamai juga sebagai longitudinal

wave (gelombang longitudinal). Gelombang ini mempunyai tiga sifat

utamanya yaitu:

1. Gerakan partikelnya searah dengan rambatan gelombang, sehingga

elemen batuan terkadang mengalami kemampatan (compression) dan

peregangan (dilatation).

2. Gelombang primer dapat merambat pada tiga medium, yaitu medium

solid, cair (air, magma) dan gas/udara.
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3. Gelombang primer memiliki kecepatan tertinggi dibanding dengan

gelombang-gelombang seismik yang lain (Pawirodikromo, 2012).

b. Gelombang Sekunder atau Gelombang Transversal

Gelombang badan jenis ini merupakan yang lebih lambat penjalarannya,

sehingga sering disebut S wave. Gelombang ini kadang-kadang juga disebut

sebagai transverse wave. Hal ini terjadi karena arah gerakan partikel

(particle motions) akan tegak lurus terhadap arah rambatan gelombang

(wave propagation). Gelombang ini seperti pada Gambar 3.1 (b) memiliki

bentuk sebagaimana gelombang air. Jika diperhatikan, salah satu unit luasan

kecil dalam gambar tersebut akan berganti-ganti pada posisi miring kekiri,

normal kemudian miring ke kanan. Dengan definisi lain setiap unit luasan

tersebut akan mengalami tegangan-geser. Dengan demikian gelombang

sekunder ini mempunyai efek geser. Sifat-sifat selengkapnya gelombang

sekunder (S-wave) adalah:

1. Mempunyai/memimbulkan efek geser.

2. Gerakan partikel yang arahnya tegak lurus terhadap arah rambatan

gelombang.

3. Gelombang geser tidak dapat merambat pada medium cair (air dan

magma misalnya).

Dengan memperhatikan sifat-sifat tersebut diatas, maka gelombang geser ini

tidak dapat merambat dari dasar hingga muka air laut. Gelombang geser

selanjutnya akan menyebabkan bangunan menjadi bergetar dan bergoyang.

Gelombang sekunder (S-wave) pada dasarnya masih terbagi menjadi dua

jenis yaitu S-V wave dan S-H wave. S-V wave adalah gelombang sekunder
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yang arah rambatannya vertikal (dengan gerakan partikel arah horizontal)

dan S-H wave adalah gelombang sekunder yang arah rambatannya

horizontal, dengan gerakan partikel juga berarah horizontal(Pawirodikromo,

2012).

Gambar 3.1 Deformasi Akibat Gelombang Badan (Kramer, 1996)

2. Gelombang Permukaan (Surface Wave)

Gelombang permukaan bisa diilustrasikan ibarat gelombang pada air yang

menjalar di atas permukaan bumi. Gelombang permukaan memiliki periode

penjalaran yang lebih lambat daripada gelombang badan (body wave). Karena

memiliki frekuensi yang rendah, gelombang permukaan ini lebih berpotensi

menimbulkan kerusakan pada bangunan daripada gelombang badan karena

letaknya diatas permukaan bumi. Amplitudo gelombang di permukaan akan

lebih cepat mengecil terhadap kedalaman. Hal ini disebabkan adanya dispersi

pada gelombang permukaan, yaitu penguraian gelombang yang berdasarkan

panjang gelombangnya sepanjang perambatan gelombang tersebut. Ada dua

tipe gelombang permukaan yaitu diantaranya:

a. Gelombang Rayleigh
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Gelombang Rayleigh diperkenalkan oleh Lord Rayleigh pada tahun 1885.

Gelombang Rayleigh adalah gelombang yang merambat pada permukaan

tanah yang bebas medium (kecuali udara) berlapis maupun homogen.

Gerakan dari gelombang Rayleigh adalah ground roll atau eliptic retrograde

yaitu tanah seolah memutar ke belakang tetapi secara umum gelombang

memutar ke depan. Pada saat terjadi gempabumi besar, gelombang ini

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

perambatan gelombang Rayleigh lebih lambat daripada gelombang Love.

Proses terbentuknya gelombang Rayleigh adalah karena adanya interaksi

antara bidang gelombang SV dan P pada permukaan yang bebas kemudian

merambat secara paralel terhadap permukaan. Gerakan arah partikel

gelombang Rayleigh adalah vertikal, sehingga gelombang Rayleigh hanya

ditemukan pada komponen vertikal seismogram. Gelombang Rayleigh

adalah jenis gelombang permukaan, maka sumber yang lebih dekat dengan

permukaan akan menimbulkan gelombang Rayleigh yang lebih kuat

dibandingkan sumber yang terletak di dalam bumi. Gelombang Rayleigh

merupakan gelombang yang bersifat dispersif dengan periode yang lebih

panjang akan lebih cepat mencapai material yang lebih dalam dibandingkan

dengan gelombang yang memiliki periode pendek. Hal ini yang menjadikan

gelombang Rayleigh sebagai alat yang sesuai untuk menentukan struktur

bawah tanah di suatu area. Ilustrasi pergerakan gelombang Rayleigh

ditunjukkan pada Gambar 3.2 (a).

b. Gelombang Love
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Gelombang Love adalah termasuk gelombang yang bergerak di atas

permukaan tanah. Gelombang ini dinamakan Love Wave karena gelombang

ini ditemukan oleh seorang ahli matematika kebangsaan Inggris bernama

A.E.H Love melalui pemodelan matematik pada tahun 1911. Gelombang ini

adalah gelombang tercepat untuk jenis gelombang permukaan (lebih cepat

dari Rayleigh Wave). Efek gelombang ini akan semakin kecil pada titik yang

semakin dalam atau jauh dari permukaan tanah. Gelombang ini seperti

terlihat pada Gambar 3.2 (b) mempunyai efek geser ke arah horizontal tegak

lurus pada rambatan gelombang di permukaan tanah, dan tidak ada gerakan

yang sifatnya vertikal.

Gelombang Love akan menyebabkan bangunan seperti digoyang/digoncang

secara mendatar pada dasarnya sehingga gelombang ini sangat potensial

membuat kerusakan. Efek gelombang ini mencapai maksimum pada

permukaan tanah dan semakin dalam dari permukaan efeknya akan semakin

kecil. Sebagaimana sifat gelombang geser, gelombang ini juga tidak dapat

menjalar/merambat pada zat cair (Pawirodikromo, 2012). Ilustrasi

pergerakan gelombang Love ditunjukkan pada Gambar 3.2 (b).
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Gambar 3.2 Deformasi Akibat Gelombang Permukaan (Kramer, 1996)

3.3 Magnitudo

Magnitudo adalah suatu ukuran logaritmik dari kekuatan energi gempabumi atau

ledakan yang berdasarkan pengukuran instrumen. Kemudian magnitudo dihitung

menggunakan skala relatif terhadap suatu kekuatan gempa bumi. Magnitudo tidak

berhubungan langsung dengan sumber gempabumi dan bertujuan untuk

penyediaan perhitungan cepat yang sederhana. Magnitudo digunakan untuk

analisis peninjauan awal dari data gempabumi (katalog) untuk keperluan

investigasi geofisika dan keteknikan. Perlu perlakuan khusus untuk diluar

keperluan peninjauan awal tersebut (Kanamori, 2008).

Magnitudo adalah ukuran kekuatan gempabumi, menggambarkan jumlah

besarnya energi yang terlepas pada saat gempabumi terjadi dan merupakan hasil

pengamatan dari seismograf. Magnitudo gempabumi yang digunakan pada

umumnya ada 4 (empat) jenis meliputi magnitudo lokal, magnitudo gelombang

permukaan, magnitudo gelombang badan dan magnitudo momen. Magnitudo

lokal digunakan untuk gempabumi lokal yang biasanya berjarak <600 km dari

stasiun pemantau. Magnitudo gelombang permukaan digunakan pada kejadian
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gempabumi dangkal (dengan kedalaman <70 km) yang terekam pada jarak yang

cukup jauh (20o-180o) dan determinasinya menggunakan gelombang Rayleigh.

Magnitudo gelombang badan ini digunakan pada kejadian gempabumi yang jarak

jauh saat gelombang gempabumi menjalar melalui inti bumi dan mulai mengalami

perubahan karakteristik. Magnitudo momen yaitu tipe magnitudo yang berkaitan

dengan momen seismik namun tidak bergantung dari besarnya magnitudo

permukaan (Ismail,1988).

3.4 Konversi Skala Magnitudo

Data katalog gempabumi yang dikumpulkan dari berbagai sumber umumnya

menggunakan skala magnitudo yang berbeda-beda. Skala magnitudo yang

digunakan antara lain adalah magnitudo suface wave (ms), magnitudo Richter

local (ML), magnitudo body wave (mb) dan magnitudo moment (Mw). Nilai-nilai

magnitudo tersebut harus dikonversi terlebih dahulu menjadi satu skala nilai

magnitudo yang sama sebelum digunakan untuk menganalisis resiko gempa.

Terdapat beberapa usulan formula atau persamaan konversi skala magnitudo yang

diusulkan peneliti seperti Purcaru dan Berckhemer (1978), Tatcher dan Hanks

(1973), dimana persamaan-persamaan tersebut dibuat dengan menggunakan

analisis regresi. Selain itu, Idris (1985) telah membuat grafik korelasi hubungan

antara Mw dengan ML, MS, mb, dan MJMA. Analisis konversi yang dilakukan

pada penelitian ini menggunakan data-data gempabumi (katalog gempa) wilayah

Indonesia bagian barat yang dikumpulkan dari berbagai sumber diatas. Hal

tersebut disebabkan peneliti tidak memiliki data informasi untuk pembuatan

persamaan konversi tersebut. Dari data-data tersebut dengan menggunakan
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analisis regresi didapat rumusan korelasi konversi magnitudo untuk wilayah

Indonesia seperti yang terlihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Korelasi Konversi Beberapa Skala Magnitudo Wilayah Indonesia (Tim
Revisi Peta Gempa Indonesia, 2010)

3.5 Intensitas

Intensitas dapat didefenisikan sebagai suatu ukuran deskriptif akibat goncangan

selama gempa terjadi. Berlawanan dengan konsep magnitudo yang berdasarkan

pada pengukuran instrumen, intensitas berdasarkan tingkat penilaian dan

klasifikasi dari kerusakan akibat goncangan gempa serta persepsi manusia

terhadap goncangan tersebut. Dalam seismologi intensitas yang digunakan ialah

skala MMI (Modified Mercalli Intensity). MMI memiliki skala I sampai dengan

XII dengan tingkat kerusakan yang bermacam-macam. Skala intensitas tersebut

dibuat berdasarkan observasi di lapangan dari dampak yang ditimbulkan setelah

gempa. Besarnya intensitas ini tergantung pada energi yang diradiasikan dan

dapat dinyatakan dalam magnitudo. Persamaan intensitas gempabumi berdasarkan

persamaan Wald := 3,66 log − 1,66.............................................................(3.1)
dengan :

IMM = Intesitas gempa menurut skala MMI

a = Percepatan tanah maksimum (PGA) satuannya gal.
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3.6 Parameter Gempa

Frekuensi ataupun jumlah gempabumi merupakan karakteristik yang utama dari

aktifitas seismik di suatu daerah dalam selang waktu tertentu. Parameter ini adalah

model matematis yang menjelaskan tentang aktifitas suatu gempabumi yang

terjadi di batuan dasar pada suatu daerah. Metode Least Square atau model

Guttenberg-Ricter (Gambar 3.3), memperlihatkan frekuensi terjadinya gempa

dengan magnitudo M≥m persatuan waktu tertentu, kemudian menurun secara

ekponensial dengan meningkatnya magnitudo gempa. Hubungan tersebut dapat

dinyatakan sebagai berikut:

Log N(m) = a – bM ......................................................................... (3.2)

dengan:

a, b : nilai konstanta real positif

N(m) : nilai frekuensi terjadinya gempa dengan magnitudo sebesar M ≥ m

persatuan waktu

a : nilai konstanta karakteristik daerah gempa yang tergantung pada jangka

waktu pengamatan tertentu dengan tingkat kegempaan daerah sumbernya.

b : nilai konstanta karakteristik daerah gempabumi yang menyatakan

penyebaran relatif dari magnitudo gempabumi pada sembarang sumber

titik di daerah sumber gempabumi. Nilai parameter a-b ini diperoleh dari

regresi catatan gempabumi yang pernah terjadi pada sumber gempabumi.
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Gambar 3.3 Distribusi magnitudo Guttenberg-Richter (Sengara, dkk., 2010)

Tabel 3.2 Data dan Parameter Sumber Gempa Fault Daerah Sumatra dan
Sekitarnya (Tim Revisi Peta Gempa Indonesia, 2010)

3.7 Magnitudo Maksimum

Magnitudo maksimum merupakan gambaran besarnya magnitudo gempabumi

terbesar yang pernah terjadi di wilayah tersebut atau historic earthquake

berdasarkan penelitian para ahli atau berdasarkan perhitungan geofisik

berdasarkan kondisi tektonik dan pergeseran batuan suatu wilayah. Jika periode
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pengamatan cukup lama dibandingkan dengan periode ulang gempabumi

maksimum yang mungkin terjadi maka magnitudo historis maksimum dapat

digunakan sebagai gempabumi maksimum. Namun dapat juga dipertimbangkan

magnitudo maksimum berdasarkan perkiraan dari momen seismik akibat struktur

tektonik dan pergeseran batuan suatu wilayah.

3.8 Fungsi Atenuasi

Dikarenakan keterbatasan analisis data untuk menurunkan suatu fungsi atenuasi di

wilayah Indonesia, maka pemakaian fungsi atenuasi yang diturunkan dari wilayah

lain tidak dapat dihindari lagi. Pemilihan fungsi atenuasi ini didasarkan pada

kesamaan dan kemiripan kondisi geologi dan tektonik dari wilayah dimana fungsi

atenuasi itu dibuat. Fungsi atenuasi yang dipergunakan sebagian besar sudah

menggunakan Next Generation Attenuation (NGA), dimana fungsi atenuasi ini

dalam proses pembuatannya sudah menggunakan data gempabumi global.

Dalam analisis penelitian ini, fungsi atenuasi yang digunakan untuk masing-

masing model sumber gempa yaitu:

1. Sumber Gempabumi Patahan

a). Boore-Atkinson NGA (2007)= ( ) + , + , + ......................... (3.3)

dengan :

= spektral accalaration (g)

= konversi skala magnitudo

= konversi skala jarak

= jarak (km)

= faktor amplifikasi
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= kecepatan gelombang geser 30 m

= kesalahan acak

= standar deviasi

b). Campbell-Bozorgnia NGA (2007)= + ( ) + ( , , ) + ( ) + ( ) +( , , , ) + ........................................................ (3.4)

dengan :

= spectral acceleration (g)

= konstanta periode

= magnitudo momen

= jarak terdekat terhadap sesar

= klasifikasi tipe sesar

= klasifikasi tipe jenis tanah/batuan

= kesalahan acak (random error)

c). Chiou-Youngs NGA (2007)= + + + ( − 4) + ( − 6) +[1 + { ( − )}] + [ + ℎ{ ( −
,0) }]( − ) + + [ + −
, 0) + ℎ . + ...........(3.5)

= + ∅ , 0 + ∅ ∅ , 1130 −360 − {∅ (1130 − 360)} ∅∅ + ............................(3.6)
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dengan :

SA = percepatan spektra (spektral acceleration)

= jarak terdekat dari bidang patahan/rupture (km)

= jarak Joiner-Boore

= sudut dip rupture

= panjang sesar

= kedalaman sesar(km)

= 1 untuk 30⁰ ≤λ≤150⁰

= 1 untuk -120⁰ ≤λ≤-60⁰

λ = sudut rake

= kecepatan gelombang geser 30 m

= standar error untuk inter-event

= standar error untuk intra-event

2. Sumber Gempabumi Subduksi

a). Geometrix subduction (Young et al., SRL, 1997)ln y = 0.2148 + 1.414 M + C + C (10 + M) − C ln r +1.7818e . + 0.00607H + 0.3846Z ............................................(3.7)

dengan :

y = percepatan spektra (g)

M = magnitudo moment (M≥5)

H = kedalaman (km)

ZT = tipe sumber

R dan rrup = jarak terdekat ke rupture (km) (10 km – 500 km)

b). Atkinson-Boore BC rock and global source subduction (Atkinson dan

Boore, 2003)log = ( ) + ℎ + − log + + + .......(3.8)
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dengan :

= magnitudo momenℎ = kedalaman sumber gempa (km)

= jarak terdekat ke permukaan fault (km)

= 1 untuk NEHRP tanah tipe B

= 1 untuk NEHRP tanah tipe C

= 1 untuk NEHRP tanah tipe D

g = 10(1.2-0.13) untuk interface,

= 10(0.301-0.01M) untuk interslab

c). Zhao dkk., with variable Vs-30. (Zhao et al., 2006)ln = + − ln + (ℎ − ℎ ) + + + +ln x + C + ξ + ɳ ...........................................(3.9)

dengan : = + ( ) ...................................................(3.10)

dengan :

y = PGA /percepatan spektra 5% redaman (cm/det2)

= jarak sumber

= magnitudo moment (M>5)ℎ = kedalaman (km)

= parameter reverse fault

= parameter dengan tipe sumber tektonik gempa interface

= digunakan untuk gempa slab subduksi

= suku modifikasi lintasan independen-magnitudo

i = indek untuk nomor kejadian gempa

j = indek untuk nomor rekam dari kejadian iℎ = konstanta kedalaman,
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ɳ = variabel acak untuk intra-event error

3. Sumber Gempabumi Background

Sumber background adalah kasus khusus dari sumber gempabumi area.

Apabila sumber gempa (fault) tidak ditemukan atau sumber area tidak dapat

merepresentasikan seismisitas dari gempa-gempa tertentu maka sumber

gempabumi tersebut dinyatakan sebagai sumber gempabumi background.

Sumber gempabumi Background dibagi menjadi dua berdasarkan

kedalamannya, yaitu: Shallow Background Source dan Deep Background

Source. Fungsi atau rumus atenuasi untuk sumber gempabumi shallow

background digunakan model sumber gempa fault sedangkan pada deep

background digunakan model sumber gempa Benioff yaitu AB intraslab

seismicity Cascadia region BC-rock condition. (Atkinson dan Boore, 2003),

Geomatrix slab seismicity rock, 1997 srl. July 25 2006. (Youngs dkk., 1997),

AB 2003 intraslab seismicity worldwide data region BC-rock condition.

(Atkinson dan Boore, 2003).

4. Sumber gempabumi shallow crustal, untuk model sumber gempa fault dan

shallow background:

a. Boore-Atkinson NGA. (Boore dan Atkinson, 2008).

b. Campbell-Bozorgnia NGA. (Campbell dan Bozorgnia, 2008).

c. Chiou Youngs NGA. (Chiou dan Youngs, 2008).

5. Sumber gempabumi subduksi interface (Megathrust), untuk model sumber

gempa subduksi:

a. Geomatrix subduction (Youngs, dkk., 1997).
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b. Atkinson-Boore BC rock and global source subduction (Atkinson dan

Boore, 2003).

c. Zhao, dkk., with variable Vs-30. (Zhao, dkk., 2006).

6. Sumber gempabumi Benioff (deep intraslab), untuk model sumber gempa deep

background:

a. AB intraslab seismicity Cascadia region BC-rock condition (Atkinson dan

Boore, 2003).

b. Geomatrix slab seismicity rock, 1997 srl. July 25 2006 (Youngs, dkk.,

1997). AB 2003 intraslab seismicity worldwide data region BC-rock

condition (Atkinson dan Boore, 2003).

3.9 Analisis Kejadian Gempabumi Independen

Kejadian gempabumi dependen atau gempabumi ikutan (foreshock dan

aftershock), harus diidentifikasi sebelum data kejadian gempabumi digunakan

untuk menentukan tingkat risiko gempabumi. Beberapa kriteria empiris yang

harus diperhatikan dalam mengidentifikasi kejadian gempabumi dependen yang

telah dilakukan oleh beberapa peneliti seperti Arabasz dan Robinson pada tahun

1976, Gardner dan Knopoff pada tahun 1974 dan Uhrhammer pada tahun 1986.

Kriteria ini kemudian dikembangkan berdasarkan suatu rentang waktu dan jarak

tertentu dari satu kejadian gempabumi besar. Pada penilaian ini digunakan model

Gardner dan Knopoff tahun 1974 untuk mencari gempabumi utama, hal ini sesuai

dengan berbagai analisis yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan

model-model diatas dan ternyata model Gardner dan Knopoff mempunyai hasil

yang cukup sesuai.
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3.10 Seismic Hazard Analysis

Pada umumnya ada dua metode yang pada biasa digunakan dalam SHA, yaitu:

analisis deterministik (Deterministic Seismic Hazard Analysis/DSHA) dan

analisis probabilistik (Probabilistic Seismic Hazard Analysis/PSHA). Metode

DSHA secara umum diaplikasikan untuk mengestimasi percepatan tanah pada

konstruksi yang sangat membahayakan jika terjadi kerusakan, seperti ketahanan

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

konstruksi yang dekat dengan sesar aktif, dan untuk keperluan emergency

response. Kelebihan metode DSHA ini adalah dapat digunakan untuk

memprediksi gerakan tanah pada skenario terburuk ketika terjadi gempa.

Sedangkan kelemahannya adalah metode ini tidak mempertimbangkan

probabilitas terjadinya gempa dan pengaruh berbagai ketidakpastian yang terkait

dalam analisis (Irsyam dkk., 2010).

Metode PSHA pada dasarnya adalah analisis deterministik dengan berbagai

macam skenario atau kemungkinan dan didasarkan tidak hanya pada parameter

gempabumi yang menghasilkan pergerakan tanah terbesar. Perbedaan mendasar

antara DSHA dan PSHA adalah pada pendekatan probabilistik (PSHA) frekuensi

untuk setiap skenario pergerakan tanah yang akan terjadi juga diperhitungkan.

Dengan demikian, pendekatan PSHA juga bisa digunakan untuk memprediksi

seberapa besar probabilitas kondisi atau skenario terburuk akan terjadi di lokasi

penelitian. Metode PSHA ini memungkinkan untuk memperkirakan pengaruh

faktor-faktor ketidakpastian dalam sebuah analisis seperti ukuran, lokasi dan

frekuensi kejadian gempabumi. Metode PSHA memberikan kerangka kerja yang
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lebih terarah sehingga faktor-faktor ketidakpastian dapat diidentifikasi,

diperkirakan, dan kemudian digabungkan dengan metode pendekatan yang

rasional untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang kejadian

gempa.

Metode DSHA dan PSHA pada kenyataannya saling melengkapi satu sama lain.

Hasil DSHA dapat diverifikasi dengan PSHA untuk memastikan bahwa kejadian

tersebut masih realistis atau ada kemungkin akan terjadi. Sebaliknya, hasil analisis

PSHA dapat diverifikasi oleh hasil analisis DSHA untuk memastikan bahwa hasil

analisis tersebut rasional. Lebih jauh, McGuire pada tahun 2004 seperti dikutip

oleh Tim Revisi Peta Gempa Indonesia (2010) menyampaikan bahwa DSHA dan

PSHA akan saling melengkapi tetapi dengan tetap memberikan penekanan pada

salah satu hasil. Untuk keperluan desain infrastruktur tahan gempa, umumnya

digunakan PSHA dengan tingkatan gempa atau probabilitas terlampaui mengikuti

SEAOC (1997) (Tim Revisi Peta Gempa Indonesia, 2010).

3.11 Probablistic Seismic Hazard Analysis (PSHA)

McGuire (2004) menyampaikan bahwa metode DSHA dan metode PSHA akan

saling melengkapi tetapi dengan tetap memberikan penekanan khusus pada salah

satu hasil. Untuk keperluan desain bangunan dan infrastruktur tahan gempabumi,

umumnya digunakan PSHA dengan tingkatan gempa atau probabilitas terlampaui

mengikuti pedoman SEAOC (1997). Input data yang digunakan dalam PSHA

antara lain:

a. Sumber gempabumi yang dapat mengakibatkan kerusakan, misalnya sumber

gempa dengan jarak 300-500 km dari daerah pengamatan.
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b. Total aktifitas gempabumi dari setiap sumber-sumber gempa.

c. Karakteristik lokal suatu daerah (geological and soil conditions).

d. Kondisional probabilitas dari parameter gempa.

e. Persamaan model ground motion.

Selain input data seperti diatas diperlukan juga informasi tambahan lain seperti

geometri dan jenis sumber gempa.

3.12 Perhitungan Probabilistic Seismic Hazard Analysis

Sumber gempa merupakan komponen utama dalam perhitungan PSHA. Biasanya

perhitungan PSHA menggunakan sumber yang diekstrak dari data katalog gempa

pada waktu terdahulu. Langkah pertama yang dilakukan dalam PSHA adalah

membuat model potensi gempa berdasarkan data katalog gempa, dimana model

tersebut merupakan model Poissonian. Dalam model poissonian (time

independent), gempa dianggap sebagai proses acak terhadap ruang danwaktu,

sehingga sebagai langkah awal harus dilakukan data treatment. Data katalog

gempa untuk selang waktu tertentu diplot dalam grafik waktu terhadap jumlah

kumulatif gempa, dari grafik tersebut diambil waktu pengamatan yang

mempunyai aktifitas kegempaan yang konstan sehingga memenuhi syarat

distribusi poissonian (constant seismicity rate).
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.
Gambar 3.4 Kurva Hazard Model Poissonian (SEAOC, 1997)

Analisis bahaya kegempaan pada prinsipnya merupakan estimasi parameter-

parameter kegempaan pada suatu wilayah pengamatan. Hal ini penting untuk

dilakukan untuk digunakan pada khususnya dalam desain bangunan tahan gempa

seperti bendungan, pembangkit listrik tenaga nuklir, jembatan yang panjang,

bangunan resiko tinggi, dan sebagainya. Pada dasarnya perhitungan Probability

Seismic Hazard Analysis (PSHA) terdiri dari lima tahap.

1. Identifikasikan semua sumber gempa bumi yang kemungkinan menghasilkan

percepatan tanah merusak.

2. Karakterisasi distribusi magnitudo gempa bumi (laju dimana gempa-gempa

dari berbagai magnitudo diduga terjadi).

3. Karakterisasi distribusi jarak sumber ke site yang berkaitan dengan potensi

gempa.

4. Prediksi distribusi intensitas gerakan tanah yang dihasilkan sebagai suatu

fungsi dari besaran gempa bumi, jarak, dan sebagainya.
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5. Gabungkan ketidakpastian-ketidakpastian dalam ukuran gempabumi, lokasi

gempabumi dan intensitas gerakan tanah dengan menggunakan suatu

perhitungan yang dikenal sebagai teorema probabilitas total.

Gambar 3.5 PSHA Untuk Mendapatkan Pergerakan Tanah di Batuan Dasar
(Tim Revisi Peta Gempa Indonesia, 2010)

3.13 Percepatan Tanah Maksimum (PGA)

Percepatan tanah maksimum merupakan suatu besaran yang dihitung di titik

pengamatan / titik penelitian pada permukaan bumi dari riwayat gempabumi

dengan nilai perhitungan yang dipilih paling besar. Nilai percepatan tanah yang

diperhitungkan sebagai salah satu bagian dalam perencanaan bangunan tahan

gempa yaitu nilai percepatan tanah maksimum (Hadi, dkk., 2012). Percepatan

tanah maksimum atau peak ground acceleration (PGA) merupakan nilai terbesar

percepatan tanah pada suatu wilayah yang diakibatkan dari getaran gempabumi

dalam periode tertentu. Kondisi geologis tanah atau batuan yang sangat
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menentukan besar kecilnya nilai PGA adalah tingkat kepadatan batuan di daerah

tersebut. Semakin solid struktur batuan maka nilai PGA di daerah tersebut

semakin kecil begitu pula sebaliknya. Hal ini sesuai dengan kenyataan di lapangan

bahwa bangunan yang dibangun di atas struktur batuan atau tanah yang padat

pada saat gempa bumi di Bengkulu yang terjadi pada tahun 2000 (7,3 SR)

mengalami kerusakan lebih ringan daripada bangunan yang dibangun di atas

struktur tanah yang kurang padat (Hadi, dkk., 2012).

Percepatan tanah adalah percepatan gelombang yang tiba di permukaan bumi

dengan satuan cm/detik2 (gal) dan diukur dengan menggunakan alat yang disebut

accelerograph. Percepatan tanah yang efektif bekerja pada massa bangunan

bergantung pada berbagai faktor antara lain kekuatan gempabumi (magnitudo),

kedalaman sumber gempabumi, jarak sumber gempabumi ke lokasi, kualitas

bangunan dan sebagainya. Semakin besar nilai magnitudo maka semakin besar

energi yang dikeluarkan sumber gempabumi. Hal ini yang akan mengakibatkan

semakin besar bencana yang ditimbulkannya. Kondisi di sekitarnya juga

berpengaruh pada tingkat kerusakan bangunan. Faktor yang menjadi sumber

kerusakan dinyatakan dalam parameter percepatan tanah. Sehingga, data

percepatan tanah maksimum akibat getaran gempabumi pada suatu lokasi menjadi

penting untuk menggambarkan tingkat risiko gempabumi pada suatu lokasi

tertentu. Semakin besar percepatan tanah maksimum disuatu tempat, maka

semakin besar risiko gempabumi yang terjadi. Perumusan ini tidak selalu benar,

bahkan dari suatu metode lainnya tidak selalu sama. Namun cukup memberikan

gambaran tentang resiko tinggi terhadap kerusakan gempa bumi pada suatu daerah

(Edwiza, 2008).
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3.14 Tingkatan Risiko Gempabumi

Risiko gempabumi yang dimaksud dalam hal ini adalah kemungkinan

terlampauinya suatu gempabumi dengan intensitas tertentu (dapat berupa

kecepatan, percepatan, lama guncangan, dan lain sebagainya) serta memiliki

periode ulang rata-rata tertentu selama suatu masa bangunan (BSSC, 1998).

Risiko gempabumi dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan berikut.

Rn = 1 - (1 - Ra)
N ............................................................................................(3.11)

dengan :

Rn = risiko gempabumi

Ra = risiko pertahun

N = masa layan bangunan

T = periode ulang rata-rata gempabumi (1/ Ra)

Nilai hubungan antara risiko gempabumi, risiko pertahun, masa layan bangunan

dan periode ulang rata-rata gempabumi dapat dihitung berdasarkan Persamaan

3.11 di atas, hubungan antara parameter risiko tahunan, periode ulang, tingkat

risiko, dan masa layan bangunan yang digunakan dalam rekayasa kegempaan

(FEMA, 1998).

3.15 Logic Tree

Pendekatan dengan model logic tree ini sangat memungkinkan untuk penggunaan

beberapa alternatif metode atau model dengan menentukan faktor bobot yang

dapat menggambarkan persentase kemungkinan keakuratan relatif suatu model
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terhadap model lainnya. Model ini terdiri dari beberapa jenis rangkaian nodal

(node) yang direpresentasikan sebagai titik dimana model yang dispesifikkan dan

cabang yang merepresentasikan model yang berbeda dengan yang

dispesifikasikan pada tiap nodal. Total nilai penjumlahan untuk tiap probabilitas

dari semua cabang yang dihubungkan dengan satu nodal tertentu nilainya harus

sama dengan 1 (satu). Dalam menggunakan logic tree, satu analisis risiko

gempabumi harus diselesaikan untuk kombinasi model dan/atau parameter yang

berkaitan dengan tiap ujung cabang masing-masing nodal. Hasil dari setiap

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 (Tim Revisi Peta  Gempa Indonesia, 2010).

Gambar 3.6 Model Logic Tree Sumber Gempa Sesar (Fault)
.
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Gambar 3.7 Model Logic Tree Sumber Gempa Subduksi (Megathrust)

Gambar 3.8 Model Logic Tree Sumber Gempa Background (Tim Revisi Peta
Gempa Indonesia, 2010)



IV. METODE PENELITIAN

4.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Adapun penelitian ini dilaksanakan pada:

Tempat : Stasiun Geofisika BMKG Kotabumi Provinsi Lampung.

Waktu : Waktu yang digunakan untuk penelitian yang dimulai dari studi literatur

sampai dengan selesai adalah selama enam bulan yang dimulai dari bulan Desember

2018. Seperti pada Tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1 Waktu dan Kegiatan Penelitian
No Kegiatan Desember Januari Februari Maret April Mei
1 Studi Literatur

dan
pengumpulan
data

2 Pengolahan data
tahap awal

3 Seminar usul
penelitian

4 Pengolahan data
tahap akhir dan
interpretasi

5 Seminal hasil
penelitian

6 Penyelesaian
skripsi dan
sidang
komprehensif

4.2 Studi Literatur dan Pengumpulan Data

Katalog data gempabumi yang digunakan pada penelitian ini adalah data

gempabumi yang pernah terjadi di Pulau Sumatera bagian selatan dari awal bulan
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Januari tahun 1963 sampai akhir bulan September 2018. Data gempabumi ini

dikumpulkan dari dua katalog yakni ANSS (USGS) dan katalog gempa BMKG.

Parameter geologi, geodesi dan geofisika yang digunakan sumbernya dari studi

referensi peneliti sebelumnya (jurnal dan penelitian-penelitian terdahulu lainnya).

4.2.1 Katalog Gempa

Katalog gempa digunakan untuk memperkirakan aktifitas seismik di masa yang

mendatang dari tingkat gempabumi masa lalu pada suatu wilayah. Distribusi

frekuensi besarnya suatu gempabumi di masalalu dapat kita gunakan untuk

memperkirakan lokasi dan tingkat guncangan yang lebih besar di masa

mendatang. Skala nilai magnitudo minimum yang digunakan adalah Mw ≥ 5

dengan kedalaman maksimum sebesar 300 km hal ini disebabkan gempa-gempa

dengan kedalaman lebih besar dari 300 km diasumsikan tidak menimbulkan efek

merusak di atas permukaan bumi .

4.2.2 Data Gempabumi

Data pada penelitian ini menggunakan data parameter gempabumi dan data sesar

atau zona sumber gempabumi yang berada di wilayah Provinsi Lampung. Kriteria

data gempabumi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Batasan pengambilan data gempabumi adalah sekitar radius jarak 500 km.

2. Magnitudo gempabumi (Mw) minimum adalah 5,0.

3. Kedalaman sumber gempabumi hingga maksimum 300 km.

4. Data gempabumi  dimulai dari tahun 1963 hingga 2018 (Sengara dkk, 2010).

4.2.3 Perangkat Lunak Pengolahan Data

Perangkat lunak (software) yang dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
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a. Software Ms. excel 2007 untuk mengkonversi nilai magnitudo pada semua

katalog gempabumi yang ada.

b. Software ZMAP untuk memisahkan mainshock dari foreshock dan aftershock.

c. Software MATLAB 2007 untuk menjalankan ZMAP.

d. Software USGS-PSHA 2007 untuk mengolah data dan identifikasi serta

analisis sumber gempabumi.

e. Software ArcGIS 10.1 untuk proses pemetaan bahaya gempabumi.

4.3 Pengolahan Data

4.3.1 Penyeragaman Skala Magnitudo

Data katalog gempabumi yang terkumpul dari katalog ANSS dan katalog BMKG

mempunyai skala nilai magnitudo yang berbeda-beda untuk setiap even

gempabuminya. Oleh karena itu, magnitudo harus diseragamkan terlebih dahulu

sebelum dapat digunakan dalam tahap analisis. Penyeragaman skala nilai

magnitudo gempabumi ini dilakukan dengan cara mengkonversi berbagai skala

magnitudo kedalam skala magnitudo momen (Mw) seperti pada tabel konversi

skala magnitudo di bab sebelumnya (Tabel 3.1).

4.3.2 Pemisahan Gempa Utama

Proses sortir gempabumi merupakan proses pemisahan antara gempabumi utama

(mainshock) dari gempa-gempa rintisan (foreshock) dan gempa-gempa susulan

(aftershock) menggunakan kriteria rentang waktu dan jarak. Proses pemisahan

(clustering) gempa utama dari gempa rintisan dan susulan ini menggunakan

metode empiris dengan kriteria yang diusulkan oleh Gardner dan Knopoff (1974),

yang dalam proses pemisahannya dilakukan dengan bantuan software ZMAP
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Gambar 4.1 Kriteria Empiris Distance Window dan Time Window (Wyss, dkk.,
2001)

4.3.3 Identifikasi dan Pemodelan Zona Sumber Gempabumi

Tahap awal analisis hazard gempa sebenarnya adalah identifikasi serta pemodelan

sumber gempabumi. Pada tahapan ini proses identifikasi dan pemodelan untuk

masing-masing sumber gempabumi dan mekanismenya meliputi lokasi, dimensi,

jenis mekanisme sumber gempabumi dan tingkat aktifitasnya berdasarkan data

katalog gempabumi dan penelitian para ahli sebelumnya.

Gambar 4.2 Zona Sumber Gempa Bumi Indonesia (Bock, dkk., 2003)

4.3.4 Penentuan Parameter Seismik

Penentuan besaran parameter a dan b ditentukan dari Guttenberg Richter

recurrence relationship menggunakan analisis dari Least Square. Nilai a dan b
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ditentukan berdasarkan data yang dikelompokkan sesuai beberapa area ke dalam

sekelompok data dengan analisis statistika pada model maximum likelihood.

Tabel 4.2 Data Parameter Sumber Gempa Sesar Wilayah Penelitian (Tim Teknis
Revisi Peta Gempa Indonesia, 2010)

No Segment Type Dip
Length
(km)

Wide
(km)

Mmax
PSHA

Slip-
rate

(mm/yr)
1 Musi SS 90° 70 20 7.1 15
2 Manna SS 90° 85 20 7.2 15
3 Kumering-North SS 90° 111 20 7.3 14
4 Kumering-South SS 90° 60 20 7.3 14
5 Semangko Barat-A SS 90° 90 20 7.3 8
6 Semangko Barat-B SS 90° 80 20 7.3 8
7 Semangko Timur-A SS 90° 12 20 7.3 7
8 Semango Timur-B SS 90° 35 20 7.3 3
9 Semangko Graben Normal 60° 60 20 7.3 3
10 Sunda SS 90° 150 20 7.6 5

4.3.5 Penentuan Fungsi Atenuasi

Fungsi atenuasi membutuhkan data ground motions (peak ground acceleration)

yang cukup banyak supaya bisa mendapatkan hasil regresi yang baik.

Tabel 4.3 Fungsi Atenuasi yang digunakan wilayah Indonesia (Tim Teknis Revisi
Peta Gempa Indonesia, 2010)

.Model Sumber
Gempa

Rumus Atenuasi

Shallow Background 1. Boore-Atkinson, NGA (Boore and Atkinson, 2008)
2. Campbell-Bozorgnia, NGA (Campbell and Bozorgnia, 2008)
3. Chiou-Youngs, NGA (Chiou and Youngs, 2008)

Deep Background 1. Atkinson-Boore, intraslab (Atkinson and Boore, 2003)
2. Geomatrix, slab seismicity rock (Youngs et al, 1997)
3. Atkinson-Boore, instraslab seismicity world data BC-rock

condition (Atkinson and Boore, 1995)
Fault 1. Boore-Atkinson, NGA (Boore and Atkinson, 2007)

2. Campbell-Bozorgnia, NGA (Campbell and Bozorgnia, 2007)
3. Chiou-Youngs, NGA (Chiou and Youngs, 2007)

Subduction 1. Geomatrix, subdiction (Youngs et al. 1997)
2. Atkinson-Boore, BC Rock & global source (Atkinson &

Boore, 1995)
3. Zhao at al., with variable Vs-30 (Zhao et al, 2006)
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4.4 Analisis Seismik Hazard

Semua analisis data gempabumi yang dilakukan dengan bantuan program hasil

akhir dari analisis hazard ini adalah meliputi peta percepatan tanah maksimum di

batuan dasar (litosfer) pada periode T = 0 detik atau biasa juga disebut PGA (peak

ground acceleration) dengan probabilitas terlampaui 10% dan 2% dalam 50

tahun. Risiko gempabumi adalah kemungkinan terlampauinya (probability of

exceedance) suatu gempabumi dengan intensitas tertentu selama masa bangunan.

Analisis bahaya kegempaan dilakukan dengan menggunakan pendekatan PSHA

(Probabilistic Seismic Hazard Analysis) yaitu dengan menggunakan probabilitas

total sumber gempabumi (background, fault dan subduction). Pada penelitian ini,

perhitungan nilai bahaya kegempaan menggunakan perangkat lunak PSHA dari

USGS (Harmsen, 2007). Analisis pada sumber gempabumi background, input

data dibuat dalam sub-program agridMLsm (code) dan untuk analisis bahaya

dilakukan pada sub-program hazgridXnga2 (code). Sumber gempabumi fault

(patahan) dibuat dalam sub-program filtrate dan analisis menggunakan

hazFXNga7c. Sumber gempabumi subduction (subduksi) input dan tahap analisis

dilakukan dalam subprogram hazsubXNga. Hasil perhitungan hazard dari ketiga

sumber gempabumi tersebut kemudian digabungkan dalam sub-program

hazXLall.
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4.5 Diagram Alir Penelitian

Adapun proses yang dilakukan dalam penelitian ini seperti gambar berikut :

Mulai

Data Katalog Gempabumi

Pengolahan Data

Pemisahan Mainshock dari
Foreshock & Aftershock

Identifikasi Sumber
Gempabumi

Subduction
Fault

Background

Zona SubduksiParameter Sesar

Peta SHP
Nilai PGA

Peta Sebaran Hazard di Batuan Dasar

Data DEM SRTM

Pembuatan Peta Hazard

Selesai

Gambar 4.5 Diagram Alir Penelitian



VI  KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan tujuan dan hasil analisis bahaya kegempaan metode probabilistik

dihasilkan peta sebaran bahaya kegempaan yang berupa peta kontur percepatan

tanah maksimum akibat gempabumi. Berikut di bawah ini adalah kesimpulan

yang dapat diambil dari penelitian ini.

1. Analisis potensi hazard diperoleh nilai sebaran percepatan gempa di batuan

dasar wilayah Lampung pada kondisi peak ground acceleration (PGA) untuk

tipe sumber gempabumi background 0,2 gal hingga 1,3 gal, tipe sumber

gempabumi fault 0,05 gal hingga 1,3 gal dan tipe sumber gempabumi

subduction 0,1 gal hingga 0,4 gal.

2. Nilai sebaran bahaya kegempaan untuk Provinsi Lampung di batuan dasar

pada periode ulang 500 tahun adalah 0,1 gal hingga 1,3 gal dan pada periode

ulang 2.500 tahun adalah 0,1 gal hingga 1,3 gal yang tersebar dari wilayah

Mesuji hingga Pesisir Barat Lampung.

3. Dari sebaran nilai-nilai bahaya kegempaan yang dihasilkan mengindikasikan

bahwa beberapa wilayah di Lampung ada yang sangat rentan terhadap gempa

seperti Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten

Lampung Barat. Maka dalam perencanaan pembuatan gedung atau sarana

infrastruktur lainnya sangat diharapkan untuk selalu memperhitungkan faktor

percepatan tanah di batuan dasar sebagai acuan dalam pembangunannya.
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6.2 Saran

Saran penulis untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Analisis bahaya sebaran hazard yang digunakan adalam penelitian ini adalah

untuk skenario probabilitistik (PSHA) untuk kedepannya perlu melakukan

penelitian berdasarkan skenario deterministiknya (DSHA).

2. Perlu dilakukan lagi penelitian yang lebih rinci tentang sesar-sesar aktif yang

berada di Provinsi Lampung termasuk parameter-parameter yang digunakan

pada PSHA agar dalam pemodelan sumber gempabumi dapat lebih teliti

untuk memperkecil nilai-nilai kesalahan (error).

3. Peta sebaran percepatan gempa di batuan dasar di Provinsi Lampung perlu

update setidaknya dalam rentang lima tahun sekali karena adanya perubahan

model sumber gempabumi akibat dari gempa-gempa baru yang terus terjadi

dan kemungkinan ditemukannya sumber gempa sesar yang baru.
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