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ABSTRACT 

 

DETERMINATION OF VOCATIONAL DISASTER ZONE FOR TELUK 

BETUNG, TANJUNG KARANG PUSAT, WEST TANJUNG KARANG 

AND BUMIWARAS USING HVSR METHOD AND MASW METHOD 

 
By 

Ravi Dyan Wijaya 

 

 

Bandar Lampung City is an area that has earthquake potential. Determination of 

earthquake disaster-prone zones that cover seven sub-districts in Bandar Lampung 

City using the HVSR Method and the MASW Method. The purpose of this study 

is to conduct microzonation based on the parameter values Amplification, Vs30 

and 𝐹0.  Furthermore, scoring and overlays then modeling 2D and 3D based on the 

value of Vs30. Distribution of dominant frequency values with a range of values 

of 0.64 Hz - 4.28 Hz, distribution of dominant period values with a range of 

values of 0.18s - 1.55s, distribution of Vs30 values with a range of 129.68m / s - 

712.83m / s, distribution the thickness of the soil range of 3.19 m - 33 m, the 

distribution of seismic vulnerability with a range of values 0.63 - 33.23, the 

distribution of the amplification value with a range of values 1.13 - 5.46. 2D and 

3D modeling in MASW data provides information in the form of shear wave 

velocity at each layer, modeling produces characteristics of hard rock, medium 

rock, soft rock hard soil, medium soil and soft soil. Scoring results in three 

vigilance states which are safe, moderate and vulnerable. For "safe" status in 

Tanjung Karang Barat District and Teluk Betung Barat District. "Medium" status 

includes Teluk Betung Utara District, Tanjung Karang Pusat District, Tanjung 

Karang Barat District and Teluk Betung Barat District. The status of “prone” 

covers Bumiwaras District, Teluk Betung Barat District, Teluk Betung Selatan 

District, and Teluk Betung Timur District. The results of the geological map 

overlay Based on the geological map the results of the scoring have no relation to 

the Geological Map. 

 

Kata Kunci: Metode HVSR, Metode MASW, frekuensi dominan, Vs30, amplifikasi 
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ABSTRAK 

 

PENENTUAN ZONA RAWAN BENCANA GEMPABUMI DAERAH 

TELUK BETUNG, TANJUNG KARANG PUSAT, TABJUBGKARANG 

BARAT DAN BUMIWARAS DENGAN MENGGUNAKAN METODE 

HVSR DAN METODE MASW 

 
Oleh 

Ravi Dyan Wijaya 

 

 

Kota Bandar Lampung merupakan daerah yang memiliki potensi gempabumi. 

Penentuan zona rawan bencana gempabumi yang mecakup tujuh kecamatan pada 

Kota Bandar Lampung dengan menggunakan Metode HVSR dan Metode MASW. 

Tujuan penelitian ini adalah melakukan mikrozonasi bedasarkan nilai parameter 

Amplifikasi, Vs30 dan 𝑓0.  Selanjutnya skoring dan overlay dan pemodelan 2D 

dan 3D bedasarkan nilai Vs30. Distribusi nilai frekuensi dominan dengan range 

nilai 0,64 Hz – 4,28 Hz, distribusi nilai periode dominan dengan range nilai 0,18s 

– 1,55s, distribusi nilai Vs30 dengan range 129,68m/s – 712,83m/s, distribusi 

nilai ketebalan lapisam soil range 3,19m – 33m, distribusi nilai kerentanan 

seismik dengan range nilai 0,63 – 33,23, distribusi nilai amplifikasi dengan range 

nilai 1,13 – 5,46. Pemodelan 2D dan 3D pada data MASW memberikan informasi 

berupa kecepatan gelombang geser pada setiap lapisan, pemodelan menghasilkan 

karakteristik batuan keras, batuan sedang, tanah keras batuan lunak, tanah sedang 

dan tanah lunak. Skoring menghasilkan tiga status kewaspadaan yaitu aman, 

sedang dan rawan. Untuk status “aman” pada Kecamatan Tanjung Karang Barat 

dan Kecamatan Teluk Betung Barat. Status “sedang” mecangkup Kecamatan 

Teluk Betung Utara, Kecamtaan Tanjung Karang Pusat, Kecamatan Tanjung 

Karang Barat dan Kecamatan Teluk Betung Barat. Status “rawan” mencangkup 

Kecamatan Bumiwaras, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kecamatan Teluk 

Betung Selatan, Kecamatan, Kecamatan Teluk Betung Barat dan Kecamatan 

Teluk Betung Timur. Hasil overlay peta geologi Bedasarkan peta geologi hasil 

skoring tidak memiliki keterkaitan terhadap Peta Geologi. 

 

Kata Kunci: Metode HVSR, Metode MASW, frekuensi dominan, Vs30, amplifikasi 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kepulauan Indonesia menempati zona tektonik yang sangat aktif karena 

terletak pada pertemuan tiga lempeng aktif dunia yaitu lempeng Indo-australia, 

Lempeng Eurasia dan Lempeng Pasifik. Lempeng Eurasia bergerak ke selatan 

sekitar 0,4 cm/tahun, Lempeng Samudera Hindia-Australia bergerak ke utara 

sekitar 7 cm/tahun, Lempeng Pasifik bergerak ke Barat sekitar 11 cm/tahun 

(Supartoyo dkk., 2008). Pergerakan lempeng tersebut menyebabkan Kepulauan 

Indonesia menjadi rawan gempa bumi (Gambar 1). 

, 

Gambar 1. Peta Tektonik dan Lempeng Indonesia (Supartoyo, dkk., 

 2008)
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Provinsi Lampung termasuk pada wilayah rawan gempa, karena Provinsi 

Lampung di tunjam oleh lempeng dari dua arah yaitu dari selatan dan dari Barat. 

Penunjaman-penunjaman tersebut mengakibatkan patahan-patahan (sesar) di 

daerah Lampung, seperti pada sesar semangko yang berada di Lampung Barat dan 

sesar tarahan yang memotong kota Bandar Lampung (Gambar 2). 

 

Gambar 2. Peta geologi Lembar TanjungKarang (Mangga, dkk., 1993). 

Kota Bandar Lampung menurut BPS Bandar Lampung (2019) memiliki 

jumlah penduduk 1.033.803 jiwa, yang dimana luas wilayah Kota Bandar 

Lampung sebesar 197,22 𝐾𝑚2. Dari data tersebut dapat dipastikan bahwa Kota 

Bandar Lampung salah satu kota yang sangat padat. Kota Bandar Lampung dari 

Geologinya (Gambar 2). Memiliki tiga patahan yaitu Patahan Natar-Panjang dan 

Patahan A dan Patahan B. Patahan tersersebut memiliki potensi untuk terjadinya 

gempa bumi di wilayah Bandar Lampung.  

A 
B 
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Gambar 3. Desain akuisisi penelitian. 

 

Pengukuran dilakukan pada Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Teluk 

Betung Utara dan Teluk Betung Selatan. Pada daerah pengukuran tersebut berada 

di daerah pemukiman padat penduduk yang dimana terletak dipusat Kota Bandar 

Lampung (Gambar 3). Kecamatan Tanjung Karang Pusat memiliki luas daerah 

3,03𝐾𝑚2, dengan jumlah penduduk 53.046 dan kepadatan berjumlah 17.507, pada 

Kecamatan Tanjung Karang Barat memiliki luas daerah 14,99𝐾𝑚2 dengan jumlah 

penduduk 57.675 dan kepadatan berjumlah 3.854, Daerah Teluk Betung memiliki 

luas daerah 33,97𝐾𝑚2 dengan jumlah penduduk 650.405 jiwa dan kepadatan 

berjumlah 29.121, serta Kecamatan Bumiwaras memiliki luas daerah 3,75𝐾𝑚2 

dengan jumlah penduduk 59.912 dan kepadatan berjumlah 15.977 (BPS Kota 

Bandar Lampung, 2019). Bedasarkan struktur geologi daerah penelitian berada 

dekat dengan Sesar A dan Sesar B (sesar minor). Beberapa titik pengukuran juga 



4 

 

 

 

berada pada daerah bibir pantai yang dapat berpotensi tsunami jika letak pusat 

gempa berada di laut. Dengan pengukuran ini dapat memeberikan informasi 

tentang daerah yang memiliki potensi kerusakan bangunan besar dan juga dapat 

memberikan informasi kepada penduduk tentang SNI bangunan serta 

kewaspadaan penduduk tentang peringatan gempa agar dapat meminimalisir 

kerusakan dan angka kematian akibat bencana. 

Metode HVSR (Horizontal to Vertical Spectra Ratio) didasarkan pada 

pengolahan rekaman mikrotremor atau rekaman seismogram yang hasilnya dapat 

memberikan informasi berupa frekuensi resonansi suatu daerah. Hasil analisis 

HVSR menunjukkan spektrum frekuensi dominan (fo) dan faktor amplitudo (Ao) 

yang menggambarkan karakteristik dinamis tanah (Nakamura. 2000). Metode 

analisis HVSR dikembangkan untuk menghitung rasio spektrum Fourier dari 

sinyal mikrotremor komponen horizontal terhadap komponen vertikalnya 

(Nakamura. 1989). Metode HVSR diterapkan oleh banyak peneliti untuk mitigasi 

kebencanaan diantaranya yaitu Arifin, dkk (2014); Mirzaoglu, dkk (2003); 

Sunardi, dkk (2012); Amalia, dkk (2018); dll. 

Metode MASW (Multichannel Analiysis Surface Wave) merupakan 

metode seismik yang memanfaatkan gelombang geser sebagai sinyal utamanya. 

yaitu gelombang reyleigh. Gelombang reyleigh pada metode MASW digunakan 

untuk investigasi geoteknik bedasarkan nilai kecepatan gelombang geser dari 

lapisan batuan yang berada di permukaan. Metode MASW diteliti oleh 

Rasimeng,dkk (2016); Park, dkk (2007); Laksono (2018); Indanarthe (2018); dll. 
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B. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Memetakan nilai frekuensi dominan, periode dominan di Daerah Teluk 

Betung, Tanjung Karang Pusat, Tanjung Karang Barat dan Bumiwaras 

bedasarkan data Mikrotremor. 

2. Memetakan nilai Vs30 dan memodelkan nilai Vs30 dari data MASW. 

3. Memetakan peta kerentanan seismik dan faktor amplifikasi pada Daerah 

Teluk Betung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kecamatan Tanjung 

Karang Barat dan Kecamatan Bumiwaras. 

4. Melakukan skoring terhadap nilai Amplifikasi, Vs30, 𝐹0,  𝑇0, Kg dan Overlay 

Peta Geologi. 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penilitian ini sebagai berikut: 

1. Lokasi penelitian terletak pada koordinat geografis 5°24’32.98”S sampai 

5°28’07.67”S dan 105°14’28.01”T sampai 105°17’10.26”T dengan 

mencakup Daerah Teluk Betung, Tanjung Karang Pusat, Tanjung Karang 

Barat dan Bumiwaras. 

2. Data yang digunakan merupakan data mikrotremor dan data MASW Kota 

Bandar Lampung. 

3. Pengukuran mikrotremor menggunakan alat REF TEK 130-SMHR 24-bit 

Strong Motion Accelograph.  
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini di lakukan di Wilayah Bandar Lampung, Provinsi 

Lampung. Area titik pengukuran berada pada Kecamatan Tanjung Karang Pusat, 

Kecamatan Tanjung Karang Barat, Daerah Teluk Betung dan Kecamatan 

Bumiwaras. Berada pada koordinat 5°24’32,98”S sampai 5°28’07,67”S dan 

105°14’28,01”T sampai 105°17’10,26”T Penelitian ini menggunakan dua metode 

HVSR dan MASW. Titik pengukuran MASW ditunjukkan dengan warna merah, 

sedangkan titik pengukuran HVSR ditunjukkan dengan warna hitam (Gambar 4). 

 
Gambar 4. Peta  desain akuisisi metode HVSR dan metode MASW 
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B. Kondisi Geologi 

Kondiasi geologi Provinsi Lampung (Gambar 2), menampilkan 

rangkaian geologi yang menghasilkan susunan litologi dan stratigrafi yang 

mempengaruhinya: 

 

1. Struktur Geologi 

Sumatera dibagi menjadi empat mandala tektonik yaitu: Lajur Akrasi 

atau Lajur Mentawai, Lajur Busur-Muka atau Lajur Bengkulu, Lajur Bujur 

Magama atau Lajur Bengkulu, Lajur Busur Belakang atau Lajur Jambi 

Palembang. Lembar Tanjungkarang berada pada Lajur Busur Magma di sudut 

Timur Laut meluas ke Lajur belakang. Peta Geologi Lembar Tanjungkarang 

mencangkup batuan maihan pra-Mesozoikum dan runtuhan batuan gunungapi dan 

sedimen Tersier-kuarter  

Daerah penelitian berada di Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kecamatan 

Tanjung Karang Barat, Daerah Teluk Betung dan Kecamatan Bumiwaras. 

Bedasarkan pada. Area penelitian terdapat sesar yang berada pada Formasi 

Tarahan (Tpoc), area penelitian juga berada pada endapan gunungapi muda 

dengan umur Holosen yang berasal dari Gunung Betung dan Formasi Lampung 

terdiri dari litologi tuf berbatu apung. 

 

2.  Fisiologi dan Morfologi  

Lembar Geologi Tanjungkarang terletak di ujung tenggara Pulau 

Sumatera. Sumatera terletak di sepanjang tepi barat daya Dataran Sunda. Pada 

perpanjangan Lempeng Eurasia ke daratan Asia Tenggara dan merupakan bagian 

dari Busur Sunda. Kerak Samudera yang mengalasi Samudera Hindia dan 
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sebagian Lempeng India-Australia, telah menunjam miring di sepanjang Parit 

Sunda di lepas pantai Barat Sumatera (Mangga, dkk., 1993). 

Lembar Geologi Tanjungkarang secara umum dapat dibagi menjadi tiga 

satuan morfologi, yaitu: dataran bergelombang di bagian timur dan timur laut, 

pegunungan kasar dibagian tengah dan barat daya, daerah pantai berbukit sampai 

datar. Dataran bergelombang lebih dari 60% terdiri dari endapan vulkanoklastik 

Tersier-Kuater dan Aluvium dengan ketinggian puluhan meter diatas permukaan 

laut. Pegunungan Bukit Barisan terdiri dari batuan alas beku dan malihan serta 

batuan gunungapi muda. Lereng-lereng memiliki ketinggian umunya 500-1680 

meter diatas permukaan laut. Pada daerah pantai memiliki topografi yang 

beraneka ragam dan seringkali terdiri dari perbukitan kasar mencapai ketinggian 

500 m (Gambar 5). 

 

Gambar 5. Peta Fisiologi dan Morfologi Bandar Lampung (Mangga, 

    dkk, 1993). 
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3. Stratigrafi 

  Stratigrafi lembar tanjung karang dapat dibagi menjadi tiga bagian 

yaitu Pra-Tersier, Tersier dan Kuarter. Urutan Pra-Tersier: Batuan yang 

tersingkap adalah reruntuhan batuan malihan derajat rendah-sedang, yang terdiri 

dari sekis, genes pualam dan kuarsit, termasuk kompleks Gunungkasih. Urutan 

Tersier: Batuan yang tersingkap dilembar Tanjungkarang terdiri dari reruntuhan 

batuan gunungapi busur benua dan sedimen yang diendapkan ditepi busur 

gunungapi, yang diendapkan bersama-sama secara luas, yaitu formasi-formasi 

sabu, campang dan tarahan. Urutan Kuarter: Terdiri dari lava Plistosen, breksi 

dan tuf bersusunan andesit-basal di Lajur Barisan, basal Sukadana celah di Lajur 

Palembang, endapan batugamping terumbu dan sedimen aluvium Holosen. 

Bedasarkan peta geologi regional Lembar Tanjungkarang, pada 

(Gambar 6) batuan yang tersingkap di daerah Teluk Betung Selatan yang 

menjadi area penelitian dikelompokkan kedalam Formasi Lampung (QTI) yang 

berumur Plio-Plistosen. Formasi Endapan Gunungapi Muda (Qhv) yang berasal 

dari Gunung Betung yang berumur Holosen. Formasi Tarahan (Tpot) dengan tuf 

padu, breksi sisipan rijang, Formasi Tarahan berumur Eosen sampai dengan 

Oligosen. 
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Gambar 6. Peta Geologi Regional Lembar Tanjungkarang (Mangga, dkk., 1993) 

 

4. Litologi 

 Bedasarkan peta Geologi Lembar Tanjungkarang dengan daerah 

penelitian di Teluk Betung Selatan. Ciri litologi yang tersingkap pada daerah 

penelitian terdiri dari 3 formasi batuan yaitu Formasi Lampung, Formasi 

Gunungapi Muda dan Formasi Tarahan (Gambar 2). 
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a. Litologi Formasi Lampung (QTI) 

 Formasi Lampung terdiri dari litologi tuf berbatu apung, tuf riolitik, tuf 

padu tufit, batu lempung tufan dan batu pasir tufan. Formasi ini di endapkan di 

lingkungan terestial-fluvial, air payau menindih tak selaras satuan-satuan yang 

lebih tua dan ditindih tak selaras oleh endapan Kuarter, menjemari dengan 

Formasi Kasai dan lajur busur belakang  (Mangga, dkk., 1993). 

b. Formasi Gunungapi Muda (Qhv)  

Formasi Gunungapi Muda terdiri dari litologi lava (andesit-basal), breksi 

dan tuf. Formasi Gunungapi muda tersebar diseluruh daerah Bukit Barisan. Pada 

daerah penelitian Formasi Gunungapi Muda berasal dari Gunung Betung. 

c.  Formasi Tarahan (Tpot) 

Formasi Tarahan terdiri dari litologi tuf padu, breksi dengan sisipan 

rinjang, bersusunan andesit-basal. Kandungan karatan batuan pimklastika Formasi 

Tarahan (Tpot) dan batuan klastika serta batuan tufan Formasi Campang (Tpoc), 

sangat mirip (Mangga, dkk.,1993). 

5. Sejarah Gempa 

Daerah Lampung dan sekitarnya merupakan jalur patahan yang sangat 

kompleks sehingga daerah ini sering terjadi gempa. Gempa yang banyak terjadi 

rata-rata berada di laut sebelah barat Bengkulu dan Lampung, tetapi ada juga yang 

di daratDaerah Lampung dan sekitarnya merupakan jalur patahan yang sangat 

kompleks sehingga daerah ini sering terjadi gempa. Gempa yang banyak terjadi 

rata-rata berada di laut sebelah barat Bengkulu dan Lampung, tetapi ada juga 

yang di darat. Data-data gempa dapat dilihat pada Gambar 7. 
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Gambar 7. Peta Data gempa dari tahun 1990 sampai tahun 2004. Warna 

 menunjukkan kedalaman hiposenter gempa (Suharno,2007) 

 

Berdasarkan Gambar 7 dapat dilihat bahwa data gempa bumi cukup 

banyak di daerah sekitar Lampung.  Selama periode tahun 1990-2004 mencapai 

ribuan data. Gempa tersebut bervariasi dari gempa kecil sampai gempa besar 

dengan kedalaman sekitar 800km sampai mendekati permukaan. Sumber gempa 

bumi yang terjadi di laut dan jauh dari darat  tidak begitu berpengaruh dengan 

keadaan di darat 
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III. TEORI DASAR 

 

 

 

A. Getaran  

Getaran yaitu gerakan bolak-balik pada interval waktu tertentu. Ada tiga 

parameter dinamik yang sangat penting pada suatu struktur bangunan, yaitu 

periode getar alami, mode getar dan redaman. Periode getar yaitu waktu 

diperlukannya struktur untuk melakukan satu siklus getaran, dan melakukan 

invers dari frekuensi alami struktur. Mode getar yaitu macam-macam pola getaran 

pada struktur yang banyaknya sama dengan jumlah frekuensi alami struktur, dan 

getaran pada sebuah struktur dapat diwakilkan dengan fungsi dari mode-mode 

getarnya. Redaman membantu struktur saat mengalami getaran. Pada kondisi 

resonansi, semakin besar nilai redamannya lendutan yang terjadi akan semakin 

kecil, sehingga struktur akan lebih aman. Test getaran menggunakan alat yang 

dapat mencatat respon struktur, yang kemudian respon struktur diproses yang 

menghasilkan periode getar, mode getar dan rasio redaman struktur (Martinus, 

2013).  

Frekuensi getaran alami adalah frekuensi dan sistem getaran bebas yang 

ditentukan oleh sifat dari sistem tersebut. Frekuensi getaran alami benda 
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tergantung dari banyak faktor, seperti kekakuan, panjang atau massa dari 

benda tersebut.  Selain getaran alami parameter lain yang dapat digunakan untuk 

analisis getaran antara lain, Amplitudo Getaran, Waktu, Rasio Redaman dan 

Frekuensi Getaran Alami Terendam (Amalia, 2018). 

 

B. Gelombang 

Gelombang yaitu perambatam getaran yang dapat merambat melalui 

medium atau tanpa medium. Perambatan tersebut tidak disertai dengan 

perpindahan tempat secara permanen dari materi-materi medium. Berdasarkan 

mediumnya gelombang terbagi menjadi dua yakni gelombang mekanik dan 

gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik, yaitu gelombang yang 

membutuhkan medium untuk merambat. Contoh: getaran tali, gelombang laut dan 

gelombang bunyi. Gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang tidak 

membutuhkan medium untuk merambat. (Satriawan, 2007).  

Dasar-dasar gelombang seismik dapat dibagi menjadi tiga hukum antara 

lain, Hukum Snellius, Prinsip Hyugens dan Asas Fermat (Shearer, 2009). 

1. Hukum Snellius  

Hukum Snellius menyatakan bahwa bila suatu gelombang jatuh pada 

bidang batas dua medium yang mempunyai perbedaan densitas, maka gelombang 

tersebut akan dibiaskan, jika sudut datang gelombang lebih kecil atau sama 

dengan sudut kritisnya. Gelombang akan dipantulkan, jika sudut datangnya lebih 

besar dari sudut kritisnya. Gelombang datang, gelombang bias, gelombang pantul 

terletak pada suatu bidang datar dapat dilihat pada Gambar 8. 
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Gambar 8. Hukum Snellius (Shearer, 2009). 

 

𝑠𝑖𝑛𝜃1

𝑣1
=

𝑠𝑖𝑛𝜃2

𝑣2
 

𝑛1𝑠𝑖𝑛𝜃1 = 𝑛2𝑠𝑖𝑛𝜃2 

𝑛1 = Indeks bias medium 1 

𝑛2 = Indeks bias medium 2 

𝜃1 = Sudut datang medium 1 

𝜃2 = Sudut datang medium 2 

𝑣1 = Kecepatan gelombang pada medium 1 

𝑣2 = Kecepatan gelombang pada medium 2 

 

2. Prinsip Hyugens 

Prinsip Huygens menyatakan bahwa setiap titik-titik pengganggu yang 

berada di depan muka gelombang utama akan menjadi sumber bagi terbentuknya 

deretan gelombang yang baru. Jumlah energi total deretan gelombang baru 

tersebut sama dengan energi utama. Gambar 9 menunjukan prinsip huygens. 

(1) 

(2) 
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Gambar 9. Prinsip Huygens dalam penjalaran gelombang (Abdullah  

opcit Laksono, 2018) 

 

Di dalam eksplorasi seismik titik-titik di atas dapat berupa patahan, rekahan,  

pembajian, antiklin, dll. Sedangkan deretan gelombang baru berupa gelombang  

difraksi. Untuk menghilangkan efek ini dilakukanlah proses migrasi. 

3. Prinsip Fermat 

Prinsip Fermat merupakan suatu gelombang menjalar dari satu titik ke 

titik lain melalui jalan tersingkat waktu penjalarannya. Dengan demikian jika 

gelombang melewati sebuah medium yang memiliki variasi kecepatan gelombang 

seismik, maka gelombang tersebut akan cenderung melalui zona-zona kecepatan 

tinggi dan menghindari zona-zona kecepatan rendah seperti pada Gambar 10 

(Jamady, 2011). 
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Gambar 10. Prinsip Fermat (Rawlinson dan Sambridge opcit Laksono, 

2018) 

 

 

C. Gelombang Seismik 

Gelombang seismik merupakan gelombang yang menjalar di dalam 

bumi, disebabkan adanya deformasi struktur dibawah bumi akibat adanya tekanan 

ataupun tarikan karena adanya sifat elastisitas kerak bumi (Kusumawati, 2014). 

Gelombang seismik dibagi menjadi dua tipe gelombang, yakni gelombang badan 

(body wave) dan gelombang permukaan (surface wave).  

a. Gelombang Badan (body wave) 

Gelombang badan merupakan gelombang yang merambat ke permukaan 

bumi dari pusat gempa bumi. Gelombang badan disebut juga dengan free 

wave  karena merambat kesegala arah. Gelombang badan dibagi menjadi dua 

macam gelombang yaitu gelombang primer dan gelombang sekunder. 

 

1. Gelombang Primer (P) 

Gelombang primer merupakan gelombang longitudinal dengan arah 

gerakan partikelnya sejajar dengan arah perambatannya. Gelombang P dapat 
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merambat pada media padat, cair dan gas. Gelombang P memiliki cepat 

rambat paling tinggi dibandingkan gelombang lain. Kecepatan gelombang P 

pada kerak bumi yakni 4-7 km/s, pada mantel dan inti bumi yakni 8 km/s, 1,5 

km/s kecepatan gelombang P di air dan 0,3 km/s kecepatan di udara. Ilustrasi 

gelombang P pada Gambar 11 (Carlson, dkk., 2011). 

  

Gambar 11. Ilustrasi Gelombang P (Elnashai dan Sarno, 2008) 

 

Cepat rambat gelombang P dapat ditulis dengan persamaan (Kayal, 2008).  

𝑣𝑝 = √𝑘 +
4
3 𝜇

𝜌
 

Dimana cepat rambat gelombang P (m/s), adalah modulus bulk (N/m2), μ 

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

gelombang (kg/m3). 

2. Gelombang Sekunder 

Gelombnag sekunder merupakan gelombang tranversal yang mengalami 

perambatan secara tegak lurus dengan arah rambatannya (Gambar 12). 

Gelombang sekunder memiliki kecepatan rambatan sebesar 2-5 km/s. 

Gelombang S hanya dapat merambat pada medium padat karena pada 

medium cair dan gas tidak memiliki elastisitas untuk kembali ke bentuk 

sebenarnya. Ilustrasi gelombang S. 

(3) 
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Gambar 12. Ilustrasi Gelombang S (Elnashai dan Sarno, 2008) 

Cepat rambat gelombang S dapat di tulis dengan persamaan (Kayal, 2008).   

𝑣𝑠 = √
𝜇

𝜌
 

Dengan 𝑣𝑠 adalah cepat rambat gelombang S (m/s), µ  adalah modulus geser 

(N/m
2
) dan ρ adalah densitas material yang dilalui oleh gelombang (kg/m

3
). 

b. Gelombang Permukaan (Surface wave) 

Gelombang permukaan yaitu gelombang yang lambat dan zona 

perambatannya di kerak bumi. Pada umumnya gelombang ini lebih merusak 

dari pada gelombang badan, karena lebih banyak menghasilkan pergerakan 

tanah dan berjalan lambat, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama 

untuk merambat (Carlson, dkk, 2011). Ada dua tipe utama dari gelombang 

permukaan, yaitu gelombang Love dan gelombang Rayleigh. 

1. Gelombang Love,  

Gelombang Love, mirip dengan gelombang S yang tidak memiliki 

perpindahan vertikal dan hanya terpolarisasi secara horizontal (Gambar 13). 

Karena pergerakan horizontalnya, gelombang Love merusak pondasi 

(4) 
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bangunan. Gelombang ini bergerak lebih cepat daripada gelombang Rayleigh. 

Gelombang love terbentuk akibat dari pantulan-pantulan gelombang seismik 

pada permukaan bebas dan tidak dapat merambat di medium air (Carlson, 

dkk, 2011). 

 

 

Gambar 13. Ilustrasi Gelombang Love (Elnashai dan Sarno, 2008) 

2. Gelombang Rayleigh  

Gelombang Rayleigh yaitu gelombang permukaan dari gabungan gerakan 

gelombang P dan S, sehingga menyerupai bentuk elips. Arah gelombang 

tegak lurus terhadap arah getarnya (Gambar 14). Kecepatan gelombang 

tergantung pada konstanta elastis dekat permukaan dan nilainya selalu lebih 

kecil dari gelombang S (Carlson, dkk., 2011).. 

 

Gambar 14. Ilustrasi Gelombang Rayleigh (Elnashai dan Sarno, 2008) 
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D. Mikrotremor 

Mikrotremor adalah ambient vibration dengan amplitudo rendah dari 

tanah yang ditimbulkan oleh peristiwa alam maupun buatan manusia, seperti 

angin, gelombang laut, atau getaran kendaraan, yang dapat menggambarkan 

kondisi geologi dekat permukaan (Rochmah, 2015). Mikrotremor mempunyai 

frekuensi lebih tinggi dari frekuensi gempabumi. Seismometer dengan sensitivitas 

tinggi dapat digunakan untuk mengukur mikrotremor. 

Observasi mikrotremor dapat dimanfaatkan untuk mengetahui 

karakteristik lapisan tanah berdasarkan parameter periode predominan dan faktor 

amplifikasi (penguatan gelombang). Selain itu juga dapat digunakan untuk 

pemantauan aktivitas gunung api, mendukung eksplorasi geothermal, 

mikrozonasi, penelitian geofisika lingkungan, serta aplikasi geoteknik (Nurhanafi, 

2015). Secara teoritis nilai frekuensi atau periode tersebut. Tanah atau batuan 

lunak akan mempunyai periode getaran yang panjang dan begitu juga sebaliknya. 

Mikrotremor merupakan getaran tanah dengan amplitudo pergeseran 

sekitar 0,1-1 µm. Mikrotremor diklasifikasikan menjadi dua jenis berdasarkan 

rentang periodenya. Jenis pertama adalah mikrotremor periode pendek dengan 

periode kurang dari 1 detik dan keadaan ini terkait dengan struktur bawah 

permukaan yang dangkal dengan ketebalan beberapa puluh meter. Jenis kedua 

adalah mikrotremor periode panjang dengan periode lebih dari 1 detik, keadaan 

ini terkait struktur tanah yang lebih dalam, menunjukkan dasar dari batuan keras 

(Mirzaoglu et. al., 2003). 

Data mikrotremor yang telah direkam kemudian dianalisis menggunakan 

metode HVSR yang menghasilkan spektrum HVSR. Dari hasil spektrum HVSR 
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tersebut akan didapatkan dua parameter penting yang menggambarkan 

karakteristik struktur lapisan tanah yakni frekuensi predominan dan nilai faktor 

amplitudo.  

E. Metode HVSR (Horizontal Vertical to Spectral Ratio) 

Nakamura (1989) mengusulkan metode HVSR untuk mengestimasi 

frekuensi alami dan amplitudo geologi setempat dari data mikrotremor. Metode 

ini juga dapat digunakan untuk melokalisir daerah rawan kerusakan bangunan 

akibat efek lokal, interaksi antara bangunan dan tanah, dan kekuatan bangunan 

(Sungkono dan Santosa, 2011). 

HVSR merupakan salah satu cara untuk memahami sifat struktur bawah 

permukaan tanpa menyebabkan gangguan pada struktur tersebut. Metode ini 

merupakan metode yang memperlihatkan hubungan antara struktur bawah 

permukaan tanah dengan perbandingan rasio spektrum Fourier dari sinyal 

mikrotremor komponen horizontal terhadap komponen vertikalnya (Nakamura, 

1989). Metode HVSR menghasilkan parameter penting yaitu nilai frekuensi 

predominan dan faktor amplitudo yang berkaitan dengan parameter fisik bawah 

permukaan. 

Metode HVSR dapat menjelaskan fenomena frekuensi dominan lapisan 

permukaan tanpa harus menggunakan referensi dari batuan bedrock, yaitu dengan 

melakukan pengukuran di satu tempat dan menghasilkan tiga komponen yaitu 

vertikal, horizontal utara-selatan, dan horizontal timur-barat. Metode ini juga 

berfungsi untuk mengidentifikasi respon resonansi pada lembah sedimen atau 

cekungan yang berisi material sedimen. Metode ini merupakan metode yang 
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efektif, murah, dan ramah lingkungan yang dapat digunakan pada wilayah 

pemukiman. 

Dalam karakterisasi HVSR, perlu diketahui model gelombang yang 

terkandung dalam HVSR terlebih dahulu. Ada beberapa perbedaan pendapat 

tentang model gelombang yang terkandung dalam HVSR. Nakamura (2000) 

berpendapat bahwa HVSR merupakan gelombang badan, yakni gelombang SH 

(Sekunder-Horizontal). HVSR terpengaruh oleh gelombang permukaan yakni 

gelombang Love dan Rayleigh (Sungkono dan Santosa, 2011). 

Nakamura (1989) mengembangkan konsep bahwa amplitudo dan 

frekuensi puncak HVSR merepresentasikan amplifikasi dan frekuensi lokasi (site) 

setempat. Site effect terjadi akibat keberadaan lapisan tanah lunak yang 

menempati setengah cekungan dari batuan dasar. Dalam kondisi ini ada empat 

komponen gerakan yang terlibat, yaitu komponen gerak horizontal dan vertikal di 

batuan dasar dan komponen gerak horizontal dan vertikal di permukaan (Arifti, 

2014). Faktor amplifikasi dari gerakan horizontal dan vertikal di permukaan tanah 

sedimen berdasarkan pada gerakan seismik di permukaan tanah yang bersentuhan 

langsung dengan batuan dasar di area cekungan dilambangkan dengan TH dan TV 

(Nakamura, 2000). 

Site Effect (TSITE) pada permukaan lapisan sedimen, biasanya 

digambarkan dengan cara membandingkan faktor amplitudo dari gerakan 

horizontal dan vertikal pada permukaan tanah sedimen. 

𝑇𝑆𝐼𝑇𝐸 =
𝑇𝐻

𝑇𝑉
 

 

 

(5) 
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Besarnya faktor amplitudo horizontal TH adalah: 

𝑇𝐻 =
𝑆𝐻𝑆

𝑆𝐻𝐵
 

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 amplitudo vertikal TV adalah: 

𝑇𝑉 =
𝑆𝑉𝑆

𝑆𝑉𝐵
 

dengan SVS adalah spektrum dari komponen gerak vertikal di permukaan tanah, 

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

Gelombang Rayleigh mendominasi data mikrotremor dibanding beberapa 

jenis gelombang yang lain. Pengaruh gelombang Rayleigh pada rekaman 

mikrotremor memiliki besar yang sama untuk komponen vertikal dan horizontal 

saat rentang frekuensi 0,2 Hz – 20,0 Hz, sehingga rasio spektrum antara 

komponen horizontal dan vertikal di batuan dasar mendekati satu. 

𝑆𝐻𝐵

𝑆𝑉𝐵
≈ 1 

Dengan menyubtitusikan persamaan amplitudo horizontal dengan 

amplitudo vertikal dimasukan dalam amplitudo horizontal dan vertikal pada 

permukaan tanah sedimen. 

𝑇𝑆𝐼𝑇𝐸 =
𝑆𝐻𝑆

𝑆𝑉𝑆
 

Persamaan tersebut menjadi dasar perhitungan rasio spektrum mikrotremor 

komponen horizontal terhadap komponen vertikalnya (HVSR), sehingga dapat 

dinyatakan dengan persamaan. 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 
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𝐻𝑉𝑆𝑅 = 𝑇𝑆𝐼𝑇𝐸 =
√(𝑆𝑢𝑡𝑎𝑟𝑎−𝑠𝑒𝑙𝑎𝑡𝑎𝑛)2+(𝑆𝑏𝑎𝑟𝑎𝑡−𝑡𝑖𝑚𝑢𝑟)2 

𝑆𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑘𝑎𝑙
 

Metode HVSR sangat berguna untuk mengidentifikasi respon resonansi 

cekungan yang berisi material sedimen. Fenomena resonansi dalam lapisan 

sedimen adalah terjebaknya gelombang seismik di lapisan permukaan karena 

adanya kontras impedansi antara lapisan sedimen dengan batuan keras yang lebih 

dalam. Interferensi antara gelombang seismik yang terjebak pada lapisan sedimen 

berkembang menuju pola resonansi yang berkenaan dengan karakteristik lapisan 

sedimen (Sunardi, B. dkk., 2012). Faktor amplifikasi spektrum HVSR meningkat 

pada formasi ketebalan sedimen yang lebih tebal dan halus. 

 

F. Metode MASW (Multi channel Analysis of Surface Wave) 

Multichannel Analysis of Surface Wave (MASW) adalah salah satu metode 

seismik yang digunakan untuk mengidentifikasi lapisan subsurface melalui 

analisis gelombang permukaan berdasarkan nilai kecepatan gelombang shear 

(gelombang geser). Secara umum metode MASW mengukur variasi kecepatan 

gelombang permukaan seiring dengan bertambahnya kedalaman (Rasimeng, dkk., 

2016). MASW mampu memberikan informasi tentang kecepatan gelombang geser 

(Vs) 1D. Pemetaan nilai kecepatan gelombang geser (Vs) konvensional dengan 

metode geofisika borehole memiliki kekurangan pada segi biaya dan waktu. 

Sedangkan Penelitian Vs menggunakan mikrotremor memiliki kekurangan karena 

data yang diperoleh berupa gelombang alami bumi sehingga rentan terpengaruh 

oleh noise atau gelombang yang tidak diinginkan baik akibat aktivitas alam 

maupun manusia. Oleh karena itu, Metode MASW merupakan metode yang 

cocok untuk memberikan informasi mengenai struktur dekat permukaan untuk 

(10) 
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mengetahui kondisi geologi lokal atau efek tapak lokal suatu daerah (Indanartha, 

2018). 

Metode ini merupakan metode yang memanfaatkan fenomena dispersi 

gelombang permukaan yang bertujuan untuk mengevaluasi karakter suatu medium 

solid. Secara garis besar metode ini akan mengukur variasi kecepatan gelombang 

permukaan seiring dengan bertambahnya kedalaman. Panjang gelombang 

berhubungan dengan kedalaman, panjang gelombang akan berkurang seiring 

bertambahnya kedalaman. Pengukuran metode ini membutuhkan sumber seismik 

pasif dan atau aktif untuk menghasilkan gelombang permukaan dengan 12 sampai 

24 geophone. Geophone tersebut akan menerima dan mengukur hasil rekaman 

yang ditimbulkan pada beberapa jarak dari sumber getaran, dimana tiap geophone 

mengandung banyak gelombang permukaan dengan masing-masing panjang 

gelombang yang berbeda-beda (Laksono, 2018). 

Metode MASW terbagi menjadi dua jenis yaitu metode MASW aktif dan 

pasif. Perbedaan dari kedua metode ini terletak pada sumber gelombang yang 

digunakan, pada MASW aktif sumber gelombang yang digunakan harus memiliki 

frekuensi yang tinggi yaitu dapat berupa palu atau weightdrop. Sedangkan metode 

MASW pasif menggunakan sumber dengan frekuensi rendah seperti pasang surut 

air laut, lalu lintas kendaraan ataupun kerumunan pejalan kaki. Pencitraan pada 

metode MASW diperlihatkan pada Gambar 15. 
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Gambar 15. Gambaran umum survei metode MASW (Park, dkk., 1999). 

G. Fast Fourier Transform (FFT) 

Teknik perhitungan algoritma ini dikenal dengan sebutan Fast Fourier 

Transform atau lebih populer dengan istilah FFT. Fast Fourier Transform dalam 

Bahasa Indonesia adalah Transformasi Fourier Cepat adalah sumber dari suatu 

algoritma untuk menghitung Discrete Fourier Transform (DFT) dengan cepat, 
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efisien dan inversnya. Prinsip kerja FFT adalah membagi sinyal hasil 

penyamplingan menjadi beberapa bagian kemudian masing-masing bagian 

diselesaikan dengan algoritma yang sama dan hasilnya dikumpulkan kembali 

(Riyanto, 2009). 

 Fast Fourier Transform (FFT) diterapkan dalam beragam bidang dari 

pengolahan sinyal digital dan memecahkan persamaan diferensial parsial menjadi 

algoritma-algoritma untuk penggandaan bilangan integer dalam jumlah banyak. 

Satu bentuk transformasi yang umum digunakan untuk merubah sinyal dari 

domain waktu ke domain frekuensi adalah Transformasi Fourier: 

 

 

FFT dalam pengolahan isyarat meliputi Periode dan frekuensi: 

1.  Periode 

Secara umum periode didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan untuk 

sebuah isyarat atau gelombang mencapai suatu gelombang penuh dan dapat 

menentukan nilai periodesitasnya. Perlu dicermati bahwa pengertian ini 

berlaku untuk isyarat monokromatis, isyarat yang dimaksud adalah 

gelombangnya bersifat tunggal, pasti memiliki sebuah priode. Dengan 

demikian isyarat itu dikenal dengan istilah periodis, pengamatan dapat 

dilakukan dengan memantau gelombang  kita dapat mengetahui nilai nilai yang 

terkandung dalam isyarat serta periodenya. 

 

 

 

F(f) = ∫ 𝑓(𝑡)
∞

−∞
𝑒−𝑖𝜔𝑡dt (11) 
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2.  Frekuensi 

Ada periode, maka ada frekuensi diartikan sebagai jumlah gelombang yang 

terjadi dalam 1 detik. Frekuensi didefinisikan secara sederhana sebagai 

kebalikan dari waktu. Sehingga waktu yang satuannya adalah detik (second) 

akan menjadi Hertz (1 per second) hanya akan memiliki tepat satu nilai 

spektrum. Yang dikenal dengan spektrum frekuensi. Pengertian frekuensi ini 

juga berlaku untuk gelombang monokromatis. 

 

H. Frekuensi Dominan 

Frekuensi didefinisikan secara sederhana sebagai kebalikan dari waktu. 

Sehingga waktu yang satuannya adalah detik (second) akan menjadi Hertz(1-per 

second) hanya akan memiliki tepat satu nilai spektrum, yang dikenal dengan 

spektrum frekuensi. Pengertian frekuensi ini juga berlaku untuk gelombang 

monokromatis. 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. Lachet dan Brad pada 1994 melakukan uji simulasi dengan 

menggunakan 6 model struktur geologi sederhana dengan kombinasi variasi 

kontras kecepatan gelombang geser dan  ketebalan  lapisan  sedimen.  Hasil  

simulasi  menunjukkan  nilai  puncak frekuensi berubah terhadap variasi kondisi 

geologi  (Lachet dan Brad, 1994). Tabel frekuensi dominan pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Klasifikasi Tanah Berdasarkan Nilai Frekuensi Dominan Mikrotremor  

 oleh Kanai (Mulyatno, Dkk., 2014). 

 

 

 

 

Klasifikasi Tanah Frekuensi 
 

Dominan (Hz) 

Klasifikasi Kanai Deskripsi 

Tipe Jenis 

Tipe IV Jenis I 6,667 – 20 Batuan tersier atau 

lebih tua. Terdiri 

dari batuan hard 

sandy, gravel, dll. 

Ketebalan 

sedimen 

permukaannya 

sangat tipis, 

didominasi 

oleh batuan 

keras. 

Jenis II 4 – 10 Batuan alluvial, 

dengan ketebalan 

5m. Terdiri dari 

sandy - gravel, 

sandy hard clay, 

loam, dll. 

Ketebalan 

sedimen 

permukaannya 

masuk dalam 

kategori 

menengah 5- 

10 meter. 

Tipe III Jenis III 2,5 – 4 Batuan alluvial, 

dengan ketebalan 

>5m. Terdiri dari 

sandy-gravel hard 

clay, loam, dll. 

Ketebalan 

sedimen 

permukaan 

masuk dalam 

kategori tebal, 

sekitar 10-30 

meter. 

Tipe II Jenis IV < 2,5 Bahan alluvial, 

yang terbentuk dari 

sedimentasi delta, 

top soil, lumpur, 

dll. 

Ketebalan 

sedimen 

permukaannya 

sangat tebal. 
Tipe I 
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I. Periode Dominan 

Nilai periode dominan merupakan waktu yang dibutuhkan gelombang 

mikrotremor untuk merambat melewati lapisan endapan sedimen permukaan atau 

mengalami satu kali pemantulan terhadap bidang pantulnya ke permukaan. Nilai 

periode dominan juga mengindikasikan  karakter  lapisan  batuan yang ada di 

suatu wilayah pada Tabel  2. Nilai periode dominan didapatkan berdasarkan 

perhitungan berikut. 

T0 =
𝟏

𝒇𝟎
 

Dimana: 𝑇0 =  periode dominan (s) 

 𝑓0  = frekuensi dominan (Hz) 

Tabel  2.  Klasifikasi Tanah Kanai  dan  Omote  - Nakajima  (Mulyatno, 

Dkk., 2014). 

 

Klasifikasi Tanah Periode 
 

(T) 

(sekon) 

Keterangan karakter 

Kanai Omote - 
Nakajima 

Jenis I  
Jenis A 

0,05 – 0,15 Batuan tersier atau lebih tua. 

Terdiri   dari   batuan   hard 

sandy, gravel, dll. 

Keras 

Jenis II 0,10 – 0,25 Batuan     alluvial,     dengan 

ketebalan 5m. Terdiri dari 

sandy - gravel, sandy hard 

clay, loam, dll. 

Sedang 

Jenis III Jenis B 0,25 – 0,40 Batuan     alluvial,     dengan 

ketebalan >5m. Terdiri dari 

sandy-gravel hard clay, 

loam, dll. 

Lunak 

Jenis IV Jenis C > 0,40 Bahan       alluvial,       yang 

terbentuk  dari  sedimentasi 

delta, top soil, lumpur, dll. 

Sangat 
 

Lunak 

 

 

(12) 
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J. Perhitungan Vs 30 

Vs30 merupakan kecepatan gelombang geser hingga pada kedalaman 30 

m dari permukaan. Menurut Roser dan Gosar (2010) nilai Vs30 ini dapat   

dipergunakan dalam penentuan standar bangunan tahan gempa. Nilai Vs30 

digunakan untuk menentukan klasifikasi batuan berdasarkan kekuatan getaran 

gempabumi akibat efek lokal serta digunakan untuk keperluan dalam perancangan 

bangunan tahan gempa.Vs30 merupakan data yang penting danpaling banyak 

digunakan dalam teknik geofisika untuk menentukan karakteristik struktur bawah 

permukaan hingga kedalaman 30 meter. Hanya lapisan- lapisan batuan sampai 

kedalaman 30 m saja yang menentukan pembesaran gelombang gempa 

(Wangsadinata, 2006 dalam Laksono, 2018). Nilai Vs30 dapat ditentukan  dengan 

menggunakan Persamaan dibawah ini: 

Vs30 = 
∑ 𝑡𝑖𝑛

𝑖=1

∑
𝑡𝑖

𝑉𝑠𝑖
𝑛
𝑖=1

 

Dengan i adalah indeks pelapisan, n adalah  merupakan jumlah lapisan 

hingga kedalaman 30 meter, ti adalah ketebalan lapisan ke-i dan Vs30 adalah 

kecepatan gelombang geser hingga kedalaman 30 meter. 

Adapun klasifikasi nilai Vs30 (kecepatan gelombang geser hingga kedalaman 

maksimum 30 m) berdasarkan Uniform Building Code (UBC) dan Eurocode 8 

ditunjukkan pada Tabel 3 dan Tabel 4. 

 

 

 

 

(13) 
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Tabel 3. Klasifikasi Jenis Batuan berdasarkan Uniform Building Code (UBC) 

(Nurrahmi, dkk., 2015) 

 

Tipe Batuan Profil Jenis Batuan Vs30 

A Hard Rock (Batuan Keras) >1500 m/s 
B Rock (Batuan Sedang) 760-1500 m/s 

C Very Dense Soil and Soft Rock (Tanah 
Keras dan Batuan Lunak) 

360-760 m/s 

D Stiff Soil (Tanah Sedang) 180-360 m/s 

E Soft Soil (Tanah Lunak) <180 m/s 

 

Tabel 4. Klasifikasi Tanah sesuai dengan Eurocode 8 (Mufida, 2013) 

 

Tipe 

Tanah 

Uraian Gambaran Stratigrafi  

Vs30 
A Batuan atau formasi batuan lainnya > 800 m/s 

 

B 

Endapan sand atau clay yang sangat padat, gravel, pada 
ketebalan beberapa puluh meter, ditandai dengan 
peningkatan sifat mekanik terhadap kedalaman. 

360-800 m/s 

 

C 

Endapan sand padat atau setengah padat yang tebal, gravel 

atau clay padat dengan ketebalan beberapa puluhan 

hingga ratusan meter. 

180-360 m/s 

     D Endapan   tanah   kohesi   rendah   sampai   sedang 
(dengan atau tanpa beberapa lapisan kohesi rendah), atau 

terutama pada tanah kohesi rendah. 

< 180 m/s 

 

E 

Lapisan   tanah   terdiri   aluvium   pada   permukaan 
dengan nilai Vs tipe C atau D dengan ketebalan bervariasi 
antara 5 m dan 20 meter, dibawah tanah ini berupa 
material keras dengan Vs >800 m/s. 

 

 

S1 

Terdiri  dari  endapan,  atau  mengandung  lapisan 
minimal 10 m, pada tanah lempung lunak atau lempung 
lanauan dengan indeks keplastisan/ kekenyalan dan kadar 
air yang tinggi. 

<100      m/s 

(indikatif) 

S2 Endapan tanah encer, tanah liat yang sensitif, atau tanah 
lain yang tidak termasuk dalam tipe A-E atau S1. 

 

 

K. Kerentanan Seismik 

Indeks kerentanan seismik (Kg) merupakan indeks yang menggambarkan 

tingkat kerentanan lapisan tanah permukaan terhadap deformasi saat terjadi 

gempabumi. Indeks kerentanan seismik berkaitan dengan kondisi geomorfologis. 
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Beberapa faktor yang mempengaruhi indeks kerentanan seismik di antaranya 

adalah sedimen berusia kuarter yang memiliki tingkat soliditas rendah sehingga 

sangat   berpengaruh   terhadap   faktor   amplifikasi   saat   terjadi   gempabumi, 

sedangkan pada batuan berumur tersier cenderung lebih solid dan sangat stabil 

terhadap getaran gempabumi sehingga tidak menimbulkan amplifikasi Kerentanan 

seismik dapat ditulis dengan persamaan sebagai berikut (Nakamura, 2008). 

𝐾𝑔 =
𝐴

𝑔2

𝑓𝑔
 

Notasi dalam persamaan tersebut adalah: Kg  (indeks kerentanan seismik), Ag 

(Amplifikasi), dan fg (frekuensi dominan, Hz).  

Nilai indek kerentanan seismik dapat memberikan informasi potensi 

tingkat goncangan akibat gempa bumi pada suatu daerah. Efek lokal yang 

menyebab kerusakan saat gempa bumi berkorelasi dengan parameter HVSR 

mikrotremor, yang dicirikan oleh frekuensi dominan tanah (fg) rendah (periode 

tinggi) dan faktor amplitudo tanah (Ag) tinggi. Indek kerentanan siesmik (Kg) 

menunjukan korelasi hubungan antara amplitudo spektrum tanah (Ag) dengan 

frekuensi dominan (fg). 

 

L.  Faktor Amplifikasi 

Faktor amplifikasi memberikan gambaran tentang perubahan 

(pembesaran) percepatan gerakan tanah dari batuan dasar ke permukaan. 

Pembesaran percepatan tanah dari batuan dasar ke permukaan disebabkan karena 

perbedaan kecepatan gerakan gelombang geser (Vs) di batuan dasar dan pada 

lapisan tanah (sedimen). Nilai Vs dari batuan dasar ke permukaan akan makin 

mengecil. Nilai Vs yang makin mengecil menyebabkan makin kecilnya  nilai 

(14) 
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modulus geser (Gs) dan faktor redaman (µ), sehingga percepatan tanah akan 

makin membesar. Semakin besar nilai faktor amplifikasi maka semakin besar pula 

percepatan gerakan tanah di permukaan. 

 Cara terbaik untuk mencari faktor amplifikasi adalah dengan melakukan 

pengamatan secara lansung pengaruh dari geologi setempat pada saat mengalami 

peristiwa gempa. Pengamatan dilakukan dengan mengamati gelombang gempa 

yang di tangkap di batuan dasar dan di permukaan tanah. Dengan data pencatatan 

gelombang gempa di batuan dasar dan di permukaan, maka dapat diprediksi 

besarnya faktor amplifikasi lapisan sedimen pada satu titik pengamatan (Windu, 

Dkk., 2013). Fujimoto dan Midorikawa (2006) menyarankan hubungan antara 

Vs30 dan faktor amplifikasi (ampv) dengan persamaan sebagai berikut (Morikawa 

dkk, 2008): 

log (ampv) = 2,367 – 0,852･log (Vs30)± 0,166                             (15) 

Dimana: Vs30  = Kecepatan gelombang shear pada kedalaman 30m (m/s) 

Ampv = Faktor Amplifikasi 

Adapun klasifikasi faktor amplifikasi tanah pada Tabel 5. 

Tabel 5. Pembagian zona amplifikasi tanah menurut Marjiyono, 2010 (diperbarui  

 bedasarkan lokasi penelitian) 

No Amplifikasi Tanah Warna Dalam Pemetaan Keterangan Resiko 

1 0-2 Biru Rendah 

2 2-5 Hijau Sedang 

3 5-7 Kuning Tinggi 

4 >7 Merah Sangat Tinggi 

 



V. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 1 Jenuari sampai 2 Februari 2019. 

Sedangkan, tempat penelitian ini yaitu di Kota Bandar Lampung meliputi 

Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Teluk Betung Utara dan Teluk Betung Selatan. 

Sedangkan untuk pengolahan data dilakukan di Laboratorium Pengolahan dan 

Pemodelan data Teknik Geofisika, Universitas Lampung 

B. Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

- Laptop 

- Software Command prompt 

- Arcgis 10.3 

- Surfer 13 

- Geopsy 

- Google Earth Pro 

- Software Microsoft excel 2007 

- Rockwork 16 

- 1 set alat REF TEK 130-SMHR 24 bit 

- Plat Besi 

- Garmin GPS map 



37 
 

C. Prosedur Pengolahan Data  

Pada pengolahan ini data yang digunakan yaitu data mikrotremor. 

Pengolahan data mikrotremor ini diolah dengan menggunakan software geopsy. 

Dari hasil pengolahan data akan diperoleh grafik HVSR, sehingga akan 

didapatkan nilai frekuensi dan amplitudo dari masing-masing puncak HVSR. 

Tahapan Pengolahan data 

D.1. Melakukan Perubahan Format 

Perubahan format ini dilakukan agar data hasil akuisisi dapat dilakukan 

pengolahan dengan menggunakan geopsy. Untuk perubahan format dilakukan 

dengan menggunakan software command prompt, langkah pertama yaitu 

masukkan script kedalam software tersebut, untuk lebih jelas dapat dilihat 

pada Gambar 16. 

 

Gambar 16. Proses Memasukan Script Pada software command prompt. 

 

Kemudian masukan nama data hasil akuisisi kedalam script, kemudian Enter. 

Jika sudah berhasil maka data akan terbagi menjadi tiga data dengan format 

.SAC, dapat dilihat pada Gambar 17. 
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Gambar 17. Proses Perubahan format .SAC 

jika sudah berhasil, maka data mikrotremor hasil akuisisi akan terbagi 

menjadi tiga data dengan variabel East, North, Z (vertikal). (Gambar 18). 

 

Gambar 18. Hasil Perubahan Format .SAC 

 

D.2. Mengimport Data 

Buka geopsy, kemudian klik menu file pilih import signals kemudian klik 

file. Lalu akan kebuka window lalu pilih data yang sudah di ubah formatnya, 

kemudian open. Lalu pilih data yang sudah di import pada software klik 

kanan kemudian pilih Table, dapat dilihat pada Gambar 19 dan Gambar 20. 

 

Gambar 19. Proses Import Data 
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Gambar 20. Proses Menampilkan Table 

lalu kemudian ketika sudah muncul tabel, klik menu edit lalu unceklis lock 

table editian untuk dapat mengubah component pada tabel. Diubah menjadi 

East, North, Vertical. Setelah itu pada data di klik kanan lalu pilih grafik. Jika 

sudah kemudian akan muncul grafik gelombang mikrotremor. Dapat dilihat 

pada Gambar 21, Gambar 22 dan Gambar 23. 

 

Gambar 21. Proses Edit Component 

 

Gambar 22. Proses Memunculkan Grafik 
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Gambar 23. Gelombang Mikrotremor 

 

 

D.3. Menghitung Rasio H/V Untuk Mendapatkan Nilai Frekuensi     

Dominan dan Amplitudo 

Sebelum menghitung rasio H/V yang pertama dilakukan yaitu memfilter 

gelombang terlebih dahulu yaitu dengan klik menu waveform lalu pilih 

filtler. Lalu akan muncul kotak dialog frequency filtler lalu pilih band pass 

dengan frequency 0,50Hz – 25Hz. Memilih bandpass filtler dengan nilai 

frekuensi tersebut dikarenakan sinyal gelombang mikrotremor pada 

umumnya berada pada frekuensi tersebut (Gambar 24 dan Gambar 25). 

 

 
 

Gambar 24. Proses Filtering 
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Gambar 25. Frekuensi Filter 

 

Setelah melalui proses filtering langkah selanjutnya yaitu memilih 

sinyal yang akan digunkan, dengan klik menu tools pada menu bar 

kemudian pilih H/V, akan muncul kotak dialog seperti bawah. Setelah 

muncul kotak dialog langkah selanjutnya klik select pada kotak dialog 

kemudian pilih Add, lalu minimize kotak dialog H/V (Gambar 26). 

 

 
 

Gambar 26. Kotak Dialog H/V 

 

Kemudian pilih sinyal yang dibutuhkan dalam pengolahan data 

dengan cara mengklik sinyal lalu tahan, ketika sudah selesai dalam 
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pemilihan sinyal langkah selanjutnya yaitu membuka kembali kotak 

dialog H/V lalu klik Start. Hasil dari pemilihan sinyal akan 

menghasilkan grafik yang dimana grafik tersebut terdapat nilai 

frekuensi dominan dan nilai amplifikasi yang dibutuhkan dalam 

metode HVSR (Horizontal Vertical Spectral Ratio). Untuk hasilnya 

pada Gambar 27 dan Gambar 28. 

 
 

Gambar 27. Proses Pemilihan Sinyal 

 

 
 

Gambar 28. Grafik Amplitudo dan Frekuensi Dominan 
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D. Rincian Kegiatan 

Rincian kegiatan selama kerja praktek dapat ditunjukkan oleh tabel sebagai 

berikut: 

Tabel 6. Rincian Kegiatan Kerja Praktek 

No Kegiatan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Se

p 

Okt Nov Des Jan 

1 Studi Literatur              

2 Pengambilan Data              

2 Pengolahan Data              

3 Penulisan Laporan 

Awal 

             

4 Seminar Usul 

Penelitian 

             

5 Pengolahan Data 

Lanjutan 

             

6 Penulisan Laporan 

Akhir 

             

7 Seminar Hasil              

8 Komprehensif              
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E. Diagram Alir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Gambar 29. Diagram Alir 

Mulai 

Akuisisi Data dengan 

alat 

REF TEK 130-SMHR 

Data Mentah Mikrotremor 

Convert data menjadi 

format .SAC 

Menggunakan software 

command prompt 

Software Geopsy 

 

Data MASW 

Proses FFT 

 

Melakukan Windowing 

Frekuensi Dominan (𝑓0) Periode Dominan (𝑇0) 

Software Surfer 13 

Kontur 𝑓0, Kontur 𝑇0, Kontur Vs30, Kontur h, Kontur Kg, kontur Amp 

Software Arcgis 10.3 

Peta 𝑓0, Peta T0, Peta Vs30, Peta h, Peta Kg, Peta Amp 

Interpretasi 

Selesai 

Peta 

Geologi 

Faktor 

Amplifikasi 

(Persm 15) 

Nilai Vs30 

Kerentanan Seismik 

(Kg) (Persm 14) 

Rockwork 

Model 3D 

dan 2D 
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimplan 

 Adapun kesimpulan yang dapat diambil pada penelitian kali ini yaitu 

sebagai berikut: 

1. Distribusi nilai frekuensi dominan dengan range nilai 0,64 Hz – 4,28Hz. 

Distribusi nilai periode dominan dengan range nilai 0,18s – 1,55s. Dengan 

nilai frekuensi dominan tinggi berada pada Kecamatan Teluk Betung Barat, 

sedangkan pada nilai periode dominan cenderung lebih tinggi berada pada 

Kecamatan Teluk Betung Timur, Teluk Betung Barat, Tanjung Karang 

Barat, Tanjung Karang Pusat, Teluk Betung Utara, Teluk Betung Selatan 

dan Bumiwaras. 

2. Vs30 merupakan kecepatan gelombang geser hingga kedalaman 30m, 

Distribusi nilai Vs30 dengan range 129,68m/s – 712,83m/s.. Dengan nilai 

Vs30 tinggi dengan status warna hijau berada pada Kecamatan Bumiwaras 

dan Kecamatan Teluk Betung Timur, Vs30 dengan status warna kuning 

berada pada Kecamatan Teluk Betung Utara, Tanjung Karang Pusat, Teluk 

Betung Utara, Teluk Betung selatan, Teluk Betung Timur, Tanjung Karang 

Barat dan Teluk Betung Barat, nilai Vs30 dengan status warna merah 

mencangkup Kecamatan Teluk Betung Timur dan Bumiwaras. 
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3. Distribusi nilai ketebalan lapisam soil range 3,19m – 33m. Warna hijau 

terdiri dari range nilai 3,19m – 10,58m, warna kuning memiliki range nilai 

10,58m – 21,73m dan warna merah memiliki range nilai 21,73m - 33m. 

Zonasi bawah permukaan bedasarkan nilai Vs30 terdiri dari lima klasifikasi 

yaitu batuan keras, batuan sedang, tanah keras batuan lunak, tanah lunak 

dan tanah sedang. Pada pemodelan 3D titik BDL-TS07, BDL-TS08, BDL-

TS09, BDL-TS12, BDL-KT03, BDL-KT04 dan BDL-KT05 merupakan titik 

rawan akan bencana gempa bumi. Pada penampang cross section 2D yang 

melewati 4 titik penelitian, pada titik BDL-TS12 dan BDL-KT03 memiliki 

potensi rawan bencana gempa bumi. 

4. Distribusi nilai kerentanan seismik dengan range nilai 0,63 – 33,23. 

Distribusi nilai amplifikasi dengan range nilai 1,13 – 5,46. Semakin besar 

nilai kerentanan seismik dan faktor amplifikasi maka semakin tinggi tingkat 

kerawanan pada daerah penelitian. Nilai kerentanan seismik dengan warna 

hijau mecangkup Kecamatan Tanjung Karang Barat, Teluk Betung Barat 

dan Teluk Betung Timur. Status warna kuning mecangkup Kecamatan 

Teluk Betung Utara, Bumiwaras, Teluk Betung Selatan dan Teluk Betung 

Timur. Status warna merah mecangkup Kecamatan Teluk Betung Timur. 

Pada peta amplifikasi warna hijau mecangkup Kecamatan Tanjung Karang 

Barat, Teluk Betung Barat, Teluk Betung Timur dan Tanjung Karang Pusat. 

Berstatus warna kuning mecangkup Kecamatan Teluk Betung Timur dan 

Teluk Betung Selatan. Status warna merah mecangkup Kecamatan Teluk 

Betung Timur, Bumiwaras dan Teluk Betung Utara. 
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5. Peta skoring proses pemberian nilai terhadap poligon – poligon peta yang 

mempresentasikan atau memberi informasi fenomena tertentu dalam suatu 

rangkaian analisis sparsial. Pada peta skoring terbagi tiga status 

kewaspadaan yaitu aman, sedang dan rawan. Status rawan di tunjukkan 

dengan warna merah, untuk daerah yang rawan mencangkup Kecamatan 

Bumiwaras, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kecamatan Teluk Betung 

Selatan, Kecamatan, Kecamatan Teluk Betung Barat dan Kecamatan Teluk 

Betung Timur. Status sedang ditunjukkan dengan warna kuning, tingkat 

kerawanan sedang mencangkup Kecamatan Teluk Betung Utara, Kecamtaan 

Tanjung Karang Pusat, Kecamatan Tanjung Karang Barat dan Kecamatan 

Teluk Betung Barat. Status aman meliputi Kecamatan Tanjung Karang 

Barat dan Kecamatan Teluk Betung Barat. Bedasarkan peta geologi hasil 

skoring tidak memiliki keterkaitan terhadap Peta Geologi. 

B. Saran 

 Adapun saran pada penelitian ini yaitu : 

1. Titik pengukuran mikrotremor perlu ditambah mencakup keseluruhan Kota 

Bandar Lampung sehingga peta mikrozonasi yang diperoleh memiliki 

wilayah cakupan yang luas. 

2. Menambahkan data tremor yang terjadi di Kota Bandar Lampung dalam 50 

tahun terakhir untuk memperkuat informasi yang terdapat pada Peta 

Mikrozonasi penelitian. 
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