
 

ANALISIS MIKROTREMOR BERDASARKAN PETA SEBARAN NILAI 

FREKUENSI DOMINAN, FAKTOR AMPLIFIKASI DAN INDEKS 

KERENTANAN SEISMIK MENGGUNAKAN METODE HVSR DAERAH 

GROBOGAN JAWA TENGAH 

 

(Skripsi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh: 

Intan Permatasari 

1715051004 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2021



 

ii  

ABSTRACT 

 

 

MICROTREMOR ANALYSIS BASED ON DOMINANT FREQUENCY 

VALUES DISTRIBUTION MAP, AMPLIFICATION FACTORS, AND 

SEISMIC VULNERABILITY INDEX USING HVSR METHOD IN THE 

GROBOGAN AREA CENTRAL JAVA 

 

 

 

by 

Intan Permatasari 

Has been done research about microtremor analysis based on the dominant 

frequency value, amplification factor, and seismic vulnerability index as an 

effort of disaster mitigation so it can predict the damage caused by earthquakes. 

Based on geological map, most of Grobogan area consists of alluvial deposits 

which made it susceptible to seismic vibrations because it is dominated by soft 

soil layer. This research applied the HVSR method. The basic principle of the 

HVSR method is to determine the dominant frequency value by comparing the 

horizontal and vertical component of the microtremor data. From the dominant 

frequency value can be calculated amplification factor, sediment thickness, and 

seismic susceptibility index which then carried out microzonation mapping to 

obtain soil characteristics of the research area. The value of the dominant 

frequency (f0) of Grobogan Central Java is in the range 0,997 – 13,57 Hz, the 

amplification factor value (A0) of Grobogan Central Java is in the range 1,3 – 

4,6, the sediment thickness of Grobogan Central Java is in the range 8,4 – 24,5 

meter, and the seismic vulnerability index (Kg) of Grobogan Central Java is in 

the range 0,12 – 21,8 cm/s2. Based on the analysis of the distribution map of the 

dominant frequency value, amplification factor, sediment thickness, and seismic 

vulnerability index, it shows that the dangerous area when an earthquake occurs 

and can cause severe damage more than other areas are in the Temon, Getasrejo 

and Kalongan areas. 

 

Keywords: HVSR method, dominant frequency, amplification factor, sediment 

thickness, seismic vulnerability index. 
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ABSTRAK 

 

 

ANALISIS MIKROTREMOR BERDASARKAN PETA SEBARAN NILAI 

FREKUENSI DOMINAN, FAKTOR AMPLIFIKASI DAN INDEKS 

KERENTANAN SEISMIK MENGGUNAKAN METODE HVSR DAERAH 

GROBOGAN JAWA TENGAH 

 

 

Oleh 

Intan Permatasari 

Telah dilakukan penelitian tentang analisis mikrotremor berdasarkan nilai 

frekuensi dominan, faktor amplifikasi dan indeks kerentanan seismik yang 

dimaksudkan sebagai upaya mitigasi bencana karena dapat memprediksi 

kerusakan-kerusakan akibat gempabumi. Berdasarkan peta geologi, sebagian 

besar wilayah Grobogan merupakan endapan aluvial sehingga menyebabkan 

rentan terhadap getaran seismik karena didominasi oleh lapisan lunak. Penelitian 

ini menggunakan metode HVSR. Prinsip dasar dari metode HVSR adalah 

menentukan nilai frekuensi dominan dengan membandingkan nilai komponen 

horizontal dan komponen vertikal dari data mikrotremor. Sehingga dari nilai 

frekuensi dominan ini dapat dilakukan perhitungan faktor amplifikasi, ketebalan 

sedimen dan indeks kerentanan seismik yang kemudian dilakukan pemetaan 

mikrozonasi sehingga didapatkan karakteristik tanah daerah penelitian. Nilai 

frekuensi dominan daerah Grobogan Jawa Tengah berada pada kisaran 0,997 – 

13,57 hz, nilai faktor amplifikasi daerah Grobogan Jawa Tengah berada pada 

kisaran 1,3 – 4,6, nilai ketebalan sedimen daerah Grobogan Jawa Tengah berada 

pada kisaran 8,4 – 24,5 meter, dan nilai indeks kerentanan seismik daerah 

Grobogan Jawa Tengah berada pada kisaran 0,12 – 21,8 cm/s2. Berdasarkan 

hasil analisis peta sebaran nilai frekuensi dominan, faktor amplifikasi, ketebalan 

sedimen dan indeks kerentanan seismik, menunjukkan bahwa daerah yang 

bahaya ketika terjadi gempabumi dan menyebabkan kerusakan yang parah dari 

daerah penelitian yang lain berada pada daerah Temon, Getasrejo dan Kalongan. 

 

Kata Kunci: Metode HVSR, frekuensi dominan, faktor amplifikasi, ketebalan 

sedimen, indeks kerentanan seismik 
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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia dilewati oleh pertemuan tiga lempeng tektonik utama, yaitu 

Lempeng Indo-Australia, Lempeng Eurasia, dan Lempeng Pasifik. Salah satu 

bentuk pertemuan lempeng ini adalah subduksi atau tunjaman yaitu kondisi salah 

satu lempeng tektonik yang menunjam ke bawah lempeng tektonik yang lainnya 

seperti yang diperlihatkan oleh Gambar 1. Jalur subduksi tersebut membentang 

dari sepanjang pantai barat Pulau Sumatera, sepanjang selatan Pulau Jawa 

menerus hingga selatan Pulau Bali, Lombok, Flores, Maluku dan Papua. Sehingga 

kondisi tersebut membuat Kepulauan Indonesia memiliki resiko terhadap bencana 

gempabumi.  

  

Gambar 1. Lempeng tektonik aktif Kepulauan Indonesia (Bock, 2003). 
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Peta seismisitas Indonesia 1973-2010 menunjukkan aktivitas kegempaan di 

Indonesia memang sangat tinggi. Hampir seluruh wilayah Indonesia merupakan 

kawasan rawan gempabumi dengan contoh diperlihatkan pada Gambar 2. Hal 

tersebut disebabkan oleh pergerakan relatif antar lempeng tektonik di Indonesia 

dan aktivitas sesar-sesar regional maupun lokal sehingga ribuan gempa terjadi 

setiap tahunnya (BMKG, 2010). 

 

 

Gambar 2. Peta seismisitas Indonesia 1973-2010 (BMKG, 2010). 

Gempa bumi merupakan peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi 

di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada 

kerak bumi. Akumulasi energi penyebab akibat terjadinya gempabumi dihasilkan 

dari pergerakan lempeng-lempeng tektonik. Energi yang dilepaskan akan 

dipancarkan ke segala arah berupa gelombang seismik sehingga efeknya dapat 

dirasakan sampai ke permukaan bumi (Sianturi, 2010). Gempabumi dapat 

mengakibatkan kerusakan pada bangunan. Tingkat kerusakan bangunan akibat 

gempabumi tidak hanya dikontrol oleh kondisi atau kualitas bangunan saja tetapi 

diakibatkan oleh kondisi tanah setempat yang ditunjukan tingkat amplifikasi, dan 

respon tanah terhadap guncangan di suatu tempat.  
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Secara geografis, Grobogan merupakan 3 lembah yang diapit oleh dua 

pegunungan kapur, yaitu Pegunungan Kendeng dibagian selatan dan Pegunungan 

Kapur Utara dibagian utara. Karena sebagian besar wilayahnya merupakan 

dataran aluvial, menyebabkan Kabupaten Grobogan rentan terhadap getaran 

seismik dan pergerakan tanah (Handayani dkk, 2009). 

Analisa mikrotremor ini menggunakan metode HVSR (Horizontal To 

Vertical Spectra Ratio). Menurut Nakamura (1989) metode HVSR merupakan 

metode untuk mendapatkan frekuensi dominan dan faktor amplifikasi sebagai 

parameter untuk menghitung indeks kerentanan seismik sehingga dapat diketahui 

karakteristik tanah suatu daerah yang kemudian dilakukan pemetaan mikrozonasi. 

Salah satu metode untuk mengetahui kondisi geologi setempat adalah dengan 

menggunakan metode HVSR yang diperkenalkan Nakamura (1989) digunakan 

untuk mengkarakterisasi struktur tanah. Parameter metode HVSR diperlukan 

untuk mengetahui kondisi bawah permukaan yang mempengaruhi frekuensi 

natural dan amplifikasi bertujuan untuk interpretasi mikrozonasi dengan HVSR 

secara tepat (Sungkono,2011). Perkembangan metode ini juga dapat digunakan 

untuk mengestimasi indeks kerentanan seismik. 

Berdasarkan peta geologi daerah Grobogan Jawa Tengah sebagian besar 

wilayahnya merupakan endapan aluvial dan dimungkinkan memiliki kerawanan 

ketika terjadi gempabumi sehingga dengan analisis ini dapat diidentifikasi 

karakteristik dinamika tanah suatu daerah. Karakteristik dinamika tanah yang 

diidentifikasi adalah frekuensi dominan, faktor amplifikasi, ketebalan sedimen 

dan indeks kerentanan seismik yang dapat memberikan informasi tentang daerah 

yang memiliki potensi kerusakan bangunan akibat gempabumi sehingga resiko 

akibat gempabumi dapat dihindari atau dikurangi. 
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1.2 Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui nilai frekuensi dominan, faktor amplifikasi, ketebalan 

sedimen, serta indeks kerentanan seismik daerah Kabupaten Grobogan, 

Jawa Tengah. 

2. Menganalisis persebaran nilai frekuensi dominan, faktor amplifikasi, 

ketebalan sedimen, serta indeks kerentanan seismik daerah Kabupaten 

Grobogan, Jawa Tengah. 

3. Mengetahui zona bahaya gempabumi berdasarkan nilai frekuensi 

dominan, faktor amplifikasi, ketebalan sedimen, serta indeks kerentanan 

seismik daerah Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam pelaksanaan penelitian tugas akhir dengan judul yang diajukan 

terbatas pada data mikrotremor yang diolah menggunakan metode HVSR 

(horizontal to vertical spectra ratio) serta analisis dilakukan berdasarkan sebaran 

nilai frekuensi dominan, faktor amplifikasi, ketebalan sedimen, serta indeks 

kerentanan seismik. 



 
 

 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Letak Geografis Daerah Penelitian 

Secara geografis wilayah Kabupaten Grobogan merupakan kabupaten terluas 

kedua di Jawa Tengah, setelah Kabupaten Cilacap, dan berbatasan langsung 

dengan 9 kabupaten lain. Letak geografis wilayah adalah 921500 – 923000 mU 

dan 485000 – 505000 mT, dengan jarak bentang dari utara ke selatan ± 37 km dan 

dari barat ke timur ± 83 km. Pada bagian utara berbatasan dengan Kabupaten 

Demak, Kudus, Pati dan Blora. Bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Blora. 

Bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Semarang, Boyolali, Sragen dan 

Ngawi (Jatim). Bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Demak. 

 

Gambar 3. Peta administrasi Kabupaten Grobogan Jawa Tengah.
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2.2 Kondisi Geologi 

2.2.1 Geologi dan Kondisi Tanah 

Berdasarkan bentang alam dan asosiasi batuan penyusunnya, terdapat 

tujuh jenis formasi batuan, yaitu Aluvial, Formasi Bulu, Formasi Selorejo, 

Formasi Wonocolo, Anggota Ngrayong, Formasi Mundu dan Formasi Ledok. 

Jenis batuan tersebut yang sebarannya merata adalah batuan aluvial. Hasil 

pelapukan batuan dan sedimentasi menghasilkan jenis tanah yang ada saat ini, 

yaitu aluvial dengan bahan induknya endapan liat dan pasir, Asosiasi Litosol, 

Mediteran kuning dan Rensina dengan bahan induknya batu kapur dan napal; 

Asosiasi grumosol tua coklat dengan bahan induk batu liat lunak; Komplek 

Mediteran coklat kemerahan dan Litosol dengan bahan induk batu kapur dan 

napal. Dari jenis tersebut, aluvial mempunyai sebaran yang hampir merata pada 

seluruh wilayah seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 4. 

 

 

Gambar 4. Peta geologi regional Kabupaten Grobogan Jawa Tengah. 
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2.2.2 Fisiografi 

Bentuk fisiografi Pulau Jawa bagian Timur dapat dibagi menjadi 7 zona 

fisiografi menurut Van Benmelen (1949) yaitu: 

1) Zona Dataran Aluvial Utara Jawa 

2) Zona Antiklinorium Rembang 

3) Zona Depresi Randublatung 

4) Zona Antiklinorium Kendeng 

5) Pegunungan dan Kubah pada Zona Depresi Tengah 

6) Gunung Api Kuarter 

7) Zona Pegunungan Selatan 

 

 

Gambar 5. Fisiografi Pulau Jawa Bagian Timur (Van Bemmelen, 1949). 

 

Berdasarkan pembagian Zona Fisografi pada Gambar 5, serta 

memperhatikan bentuk-bentuk bentang alam dan batuan penyusun bentang alam 

yang terdapat di daerah penelitian, maka daerah penelitian berada pada Zona 

Antiklinorium Rembang. 

Zona Pegunungan Rembang membentuk struktur lipatan secara en-echelon 

ke arah kiri (left-stepping), mengindikasikan kontrol patahan batuan alas 

(basement faults) geser sinistrak berarah timur-timurlaut – barat-baratdaya (TTL-

BBD) yang membentuk antiklinorium Rembang tersebut (Husein dkk, 2015). 
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Gambar 6. Fase tektonik Cekungan Jawa Timur Utara (Koesoemadinata, 

dkk., 1994). 

 

Menurut Mardiyanto (2017) berdasarkan genetika pembentukan bentang 

alamnya, serta merujuk pada struktur, proses dan stadia (tahapan) geomorfiknya 

maka geomorfologi daerah penelitian adalah satuan geomorfologi perbukitan 

lipatan, dibagi menjadi dua sub-satuan, yaitu: 

1) Sub satuan geomorfologi perbukitan antiklin  

Satuan antiklin dicirikan dengan bentuk perbukitan yang memanjang dari 

barat sampai ke timur searah dengan sumbu lipatan. Satuan geomorfologi ini 

berada pada ketinggian 75-200 mdpl, dengan kemiringan lereng berkisar 1o-8o. 

Jentera geomorfik pada satuan ini dapat dikategorikan ke dalam stadia dewasa, hal 

ini dicirikan dengan relief yang rendah, perbukitan yang landai serta sungai-

sungai yang terdapat point bar hal ini menandakan bahwa erosi yang berkembang 

relatif dewasa. Contoh diperlihatkan pada Gambar 7. 
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Gambar 7. Kenampakan sub satuan geomorfologi perbukitan landai antiklin 

berupa kuesta-kuesta yang membentuk perbukitan (Mardiyanto, 2017). 

2) Sub satuan geomorfologi perbukitan homoklin 

Bentuk morfologi dari satuan homoklin berupa dataran berada pada 

ketinggian 200-450 mdpl, dengan kemiringan lereng berkisar 4o - 35o. Satuan ini 

berada pada sayap lipatan bagian. Jentera Geomorfik satuan ini dapat 

dikategorikan ke dalam stadia deddwasa, karena dicirikan dengan relief yang 

tinggi-rendah, perbukitan yang curam hingga landai, serta gradien sungai yang 

relatif sedang. Contoh diperlihatkan pada Gambar 8. 

 

Gambar 8. Kenampakan satuan geomorfologi perbukitan lipatan sub 

satuan geomorfologi punggungan homoklin (Mardiyanto, 2017). 

 

2.2.3 Morfologi 

Secara morfologi Wilayah Grobogan tersusun atas dataran rendah dan 

perbukitan dengan ketinggian 20-280 meter dpl. Bagian utara merupakan kawasan 

perbukitan, dari rangkaian Zona Rembang (Pegunungan Kapur Utara). Sedangkan 
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di bagian selatan berupa perbukitan kapur yang merupakan bagian dari 

Pegunungan Kendeng, yang membentang dari timur Semarang hingga Lamongan. 

Rangkaian pegunungan ini tersusun atas sedimen laut dalam yang terlipatkan dan 

tersesarkan secara intensif membentuk suatu antiklinorium. 

 

2.3 Tektonik Regional 

Zona Rembang merupakan bagian dari Cekungan Jawa Timur Utara. 

Rangkaian tektonik Cekungan Jawa Timur Utara berupa sistem active margin 

antara lempeng Eurasia dan Indo-Australia dengan adanya subduksi dan terletak 

pada busur magmatik. Cekungan Jawa Timur Utara mengalami tiga fase tektonik 

yang mempengaruhi seri batuan Kenozoikum di Indonesia (van Bemmelen, 

1949). Gambar 9 menunjukkan ilustrasi fase tektonik Cekungan Jawa Timur 

Utara. 

a. Fase tektonik pertama 

Fase ini diawali dengan adanya subduksi lempeng Samudra Hindia dan Lempeng 

Sunda pada Kapur Akhir sehingga menyebabkan deformasi yang bersifat 

kompresional. 

b. Fase tektonik kedua 

Fase kedua diikuti dengan adanya tektonik yang bersifat ekstensi pada mid 

Eocene-Oligocene disebabkan adanya roll back lempeng Indo-Australia terhadap 

lempeng Sunda yang kemudian menyebabkan terjadinya rifting dan membentuk 

sesar-sesar turun dengan orientasi arah NE-SW. 

c. Fase tektonik ketiga 

Fase tektonik ketiga terjadi pada Miosen-Pliosen hingga Pleistosen yang sifatnya 

tekanan dan berulang yang menyebabkan aktif kembali struktur yang telah ada 

sebelumnya di fase kedua. Hal ini menyebabkan adanya inversi dari sesar turun 

mejadi tinggian hingga terbentuklah adanya sistem tinggian dan rendahan. 
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Gambar 9. Fase tektonik Cekungan Jawa Timur Utara (Koesoemadinata, dkk., 1994) 

 

2.4 Stratigrafi 

Berdasarkan Peta Geologi Lembar Salatiga yang disusun oleh Sukardi dan 

Budhitrisna (1992) tatanan stratigrafi pada daerah penelitian tersusun oleh satu 

formasi yaitu Aluvial. Berdasarkan ciri litologi dari kolom stratigrafi regional, 

dibagi dalam beberapa formasi penyusun yaitu sebagai berikut: 
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2.4.1 Formasi Tawun. 

Formasi ini di jumpai batupasir berwarna khas kuning coklat kemerahan 

hingga jingga dengan sisipan batugamping yang merupakan ciri dari Formasi 

Tawun. Formasi ini tersusun oleh perselingan batulempung pasiran, batupasir, dan 

batugamping yang kaya foraminifera golongan orbitoid (Lepidocyclina, 

Cycloclypeus). Batu lempung pasiran yang semakin ke atas cenderung berubah 

menjadi batu lanau dengan konkresi oksida besi. Batupasir yang cukup keras dan 

kemerahan. Batugampingnya berwarna coklat muda hingga abu muda dengan 

ketebalan hampir 30 m. Formasi Tawun diendapkan pada Awal hingga Miosen 

Tengah pada lingkungan lingkungan paparan yang agak dalam (outer shelf) dari 

suatu laut terbuka. Formasi ini terletak secara selaras di atas Formasi Tuban dan 

Formasi Ngrayong di atasnya. 

 

2.4.2 Formasi Ngrayong 

Formasi ini di temukan batupasir selang-seling batulempung yang 

merupakan ciri dari Formasi Ngrayong. Bagian bawah yang tersusun oleh 

batugamping orbitoid (Cycloclypeus) dan batulempung sedangkan bagian atas 

tersusun oleh batupasir dengan sisipan batugamping orbitoid. Batupasir Ngrayong 

diendapkan dalam fase regresif dari lingkungan laut dangkal neritik hingga rawa-

rawa pada Miosen Tengah 

 

2.4.3 Formasi Bulu 

Formasi ini tersusun oleh kalkarenit berlempeng (platty sandstones) 

dengan sisipan napal pasiran. Terdapat pula kumpulan Cycloclypeus 

(Katacycloclypeus) annulatus yang sangat melimpah. Kalkarenitnya tersusun oleh 

litoklas karbonat, foraminifera, serta butir-butir kuarsa, feldspar dan glaukonit. 

Formasi Bulu menebal ke arah barat. Formasi ini diendapkan pada kala Miosen 
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Tengah pada lingkungan laut dangkal (neritik luar – batial atas) dan selaras 

dengan Formasi Wonocolo. 

 

2.4.4 Formasi Wonocolo 

Formasi Wonocolo tersusun dari batugamping kaya akan fosil, 

foraminifera dan fragmentshell pada bagian atas dengan sisipan batulanau hingga 

batupasir sangat halus pada bagian bawah.. Formasi Wonocolo diendapkan pada 

lingkungan laut terbuka secara transgresif pada zona  neritik luar – batial atas. 

Formasi ini berumur Miosen Tengah – Akhir. 

 

2.4.5 Formasi Ledok 

Formasi Ledok tersusun atas perselingan batupasir glaukonitik dengan 

kalkarenit yang berlempeng-lempeng dengan beberapa sisipan napal. Ketebalan 

setiap perlapisan berkisar antara 10 hingga 60 cm. Berdasarkan fosil 

foraminiferaplanktonik (Globorotalia pleistumida) umur formasi Ledok adalah 

Miosen Akhir bagian atas atau N17 – N18 (Blow, 1969). Diendapkan pada 

lingkungan neritik luar (± 200 m) pada Formasi Ledok bawah, semakin ke atas 

menunjukkan semakin dangkal (60 – 100 m). 

 

2.4.6 Formasi Mundu 

Formasi Mundu terdiri dari napal yang kaya foraminifera plangtonik. Pada 

bagian paling atas terdapat batugamping pasiran kaya akan foram plankton 

Formasi Mundu bagian atas disebut Selorejo, yang terdiri dari perselingan 

batugamping pasiran dan napal pasiran.  
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2.4.7 Formasi Lidah 

Formasi ini tersusun oleh batulempung yang berwarna kebiruan dan napal 

berlapis yang diselingi oleh batupasir dan lensa-lensa fossiliferous 

grainstone/rudstone (coquina). Terdapat endapan laut pada bagian bawah Formasi 

yaitu kandungan Pseudorotalia sp. dan Asterorotalia sp. yang melimpah. 

Kumpulan fosil ini mencirikan pengendapan di dasar laut pada paparan tengah 

hingga luar. Umur formasi ini Pliosen Atas – Pleistosin Bawah, diendapkan di 

lingkungan laut tertutup, dan berangsur-angsur menjadi semakin dangkal. Pada 

bagian atas berupa endapan lempung pada air tawar. Hubungan dengan Formasi 

Mundu adalah selaras, dan di atas Formasi Lidah ditutup secara tidak selaras oleh 

endapan alluvial dan endapan teras. 

 

2.4.8 Formasi Paciran 

Formasi Paciran tersusun oleh batugamping terumbu yang lapuk dan 

membentuk permukaan yang khas akibat pelarutan (karren surface). Formasi ini 

terbentuk dari Pliosen hingga Awal Pleistosen. Formasi ini ada yang terbentuk 

pada umur yang lebih tua, bersamaan dengan Formasi Ledok dan Wonocolo di 

bagian utara, serta bersamaan dengan Formasi Mundu dan Lidah di selatan. 

 

2.4.9 Aluvial 

Endapan aluvial tersusun oleh kerakal, kerikil, pasir, lanau lempung dan 

diendapkan dilingkungan darat. 
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Gambar 10. Kolom stratigrafi regional (Kadar dan Sudijono, 1993). 

 

2.5 Sejarah kegempaan daerah Grobogan dan sekitarnya 

Kabupaten grobogan yang termasuk dalam dalam provinsi Jawa Tengah 

termasuk salah satu daerah yang berdekatan dengan zona tumbukan lempeng 

sehingga menjadi daerah yang rentan terjadi gempa tektonik. Beberapa kejadian 

gempa dengan magnitudo lebih dari 4 SR dalam kurun waktu 20 tahun terakhir 

telah menggucang berbagai daerah di wilayah Jawa Tengah maupun daerah 

sekitarnya. Beberapa kejadian tersebut antara lain, gempa dengan kekuatan 

magnitudo 6,3 pada titik koordinat 8,62o LS – 110,11o BT dengan kedalaman 

131,3 km pada tanggal 25 Mei 2001. Gempa magnitudo 5,2 pada titik koordinat 

9,22o LS – 109,58o BT dengan kedalaman 61,5 km pada tanggal 19 Agustus 2004. 
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Gempa dengan kekuatan magnitudo 5,9 pada titik koordinat 8,03o LS – 110,32o 

BT pada kedalaman 19,9 km, tanggal 26 Mei 2006 dan gempa dengan kekuatan 

magnitudo 4,5 dengan titik koordinat 7,29o LS – 106,69o BT dengan kedalaman 

43 km pada tanggal 12 Juni 2017. 



 
 

 
 

III. TEORI DASAR 

3.1 Gempabumi  

Gempabumi merupakan salah satu hal yang dapat menimbulkan penjalaran 

gelombang seismik. Gempabumi merupakan gejala alam yang disebabkan oleh 

pelepasan energi regangan elastis batuan yang disebabkan adanya deformasi 

batuan yang terjadi di litosfer. Deformasi batuan terjadi akibat adanya tekanan 

(stress) dan tarikan (strain) pada lapisan bumi. Tekanan atau tarikan yang terus 

menerus menyebabkan data dukung pada bantuan akan mencapai batas 

maksimum dan mulai terjadi pergeseran yang akhirnya terjadi patahan secara tiba-

tiba. Energi stress yang tersimpan akan dilepaskan dalam bentuk getaran yang 

dikenal dengan sebutan gempabumi (Fulki, 2011). 

Ada beberapa jenis gempabumi yang dapat diklasifikasi berdasarkan berbagai 

aspek. Menurut sumber terjadinya, gempa bumi dikelompokkan menjadi :  

1. Gempa vulkanik ialah gempa bumi yang berasal dari pergerakan magma 

karena aktivitas gunung api.  

2. Gempa tektonik ialah gempa bumi yang berasal dari pergerakan lapisan 

batuan ssepanjang bidang sesar di dalam bumi.  

3. Gempa longsoran atau runtuhan ialah gempabumi yang terjadi karena 

aktivitas runtuhan pada daerah pertambangan atau daerah tanah longsor. 

4. Gempa buatan ialah gempabumi yang terjadi karena adanya aktivitas manusia 

dikulit bumi yang menyebabkan getaran yang cukup kuat.  
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Berdasarkan kekuatannya atau magnitudo (M), gempabumi dapat dibedakan 

(Ibrahim dan Subardjo, 2005) :  

a. Gempabumi sangat besar dengan magnitudo lebih besar dari 8 SR. 

b. Gempabumi besar magnitudo antara 7 hingga 8 SR.  

c. Gempabumi merusak magnitudo antara 5 hingga 6 SR. 

d. Gempabumi sedang magnitudo antara 4 hingga 5 SR.  

e. Gempabumi kecil dengan magnitudo antara 3 sampai 4 SR.  

f. Gempabumi mikro magnitudo antara 1 hingga 3 SR.  

g. Gempabumi ultra mikro degan magnitudo lebih kecil dari 1 SR. 

 

3.2 Gelombang Seismik 

Gelombang secara umum merupakan fenomena perambatan usikan atau 

gangguan sifat fisis suatu medium yang merambat pada medium di sekitarnya. 

Gangguan ini mula-mula terjadi secara lokal yang menyebabkan terjadinya osilasi 

(pergeseran) kedudukan partikel-partikel medium, osilasi tekanan ataupun osilasi 

rapat massa. Karena gangguan merambat dari satu tempat ke tempat lain 

mengakibatkan adanya transportasi energi. Gelombang seismik merupakan 

gelombang yang menjalar di dalam bumi disebabkan adanya deformasi struktur, 

tekanan ataupun tarikan karena sifat keelastisan kerak bumi. Gelombang ini 

membawa energi kemudian menjalarkan ke segala arah di seluruh bagian bumi 

dan mampu dicatat oleh seismograf (Siswowidjoyo dkk, 1997). 

Berdasarkan teori elastisitas dan deformasi elemen medium serta konsep 

diplacement potensial, maka pada media homogen isotropis, transfer energi dapat 

di transmisikan dalam dua tipe dengan kecepatan penjalaran yang berbeda, 

tergantung pada konstanta-konstanta elastik media yang dilewatinya. Disamping 

itu, transfer energi dapat terjadi baik melalui media perlapisan didalam bumi 

maupun melalui media perlapisan di permukaan bumi. Transfer ini yang terjadi 

melalui media perlapisan di dalam bumi disebut gelombang badan (body wave), 

sedangkan yang terjadi di permukaan bumi disebut gelombang permukaan 

(surface wave) (Telford dkk, 1976).  
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3.2.1 Gelombang Badan  

Gelombang badan adalah gelombang yang menjalar dalam media elastik 

dan arah perambatannya keseluruh bagian di dalam bumi. berdasarkan gerak 

partikel pada media dan arah penjalarannya, gelombang dibedakan atas 

gelombang P dan gelombang S. 

 

a. Gelombang primer (P)  

Gelombang Primer disebut juga gelombang kompresi, gelombang 

longitudinal, gelombang dilatasi atau gelombang irotasional. Gelombang ini 

menginduksi gerakan partikel media dalam arah paralel terhadap arah penjalaran 

gelombang. Contoh diperlihatkan pada Gambar 11. 

 

Gambar 11. Ilustrasi gerak gelombang primer (Hidayati, 2010). 

 

b. Gelombang sekunder (S)  

Gelombang S disebut juga gelombang shear, gelombang transversal, atau 

gelombang rotasi. Gelombang ini menyebabkan gerakan partikel media dalam 

arah tangensial terhadap arah penjalaran gelombang. Contoh diperlihatkan pada 

Gambar 12. 
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Gambar 12. Ilustrasi gerak gelombang sekunder (Hidayati, 2010). 

 

3.2.2 Gelombang Permukaan 

Gelombang permukaan merupakan gelombang yang kompleks dengan 

frekuensi rendah dan amplitudonya besar, gelombang permukaan menjalar akibat 

adanya efek free surface dimana terdapat perbedaan sifat elastik. Gelombang ini 

dapat menjelaskan struktur mantel atas dan permukaan kerak bumi (crust). Sifat 

dan gerakan partikel media pada permukaan ada yang mirip gelombang P atau 

gelombang S. Didasarkan pada sifat gerakan partikel media elasktik, terdapat dua 

tipe gelombang permukaan, yaitu gelombang Rayleigh dan gelombang Love. 

 

a. Gelombang love 

Gelombang ini merupakan gelombang yang arah rambat partikelnya 

bergetar melintang terhadap arah penjalarannya. Gelombang love merupakan 

gelombang transversal, kecepatan gelombang ini di permukaan bumi (VL) adalah 

± 2 - 4.4 km/s. Contoh diperlihatkan pada Gambar 13. 

 

 

Gambar 13. Ilustrasi gerak gelombang love (Hidayati, 2010). 
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b. Gelombang rayleigh 

Gelombang rayleigh merupakan jenis gelombang permukaan yang 

memiliki kecepatan (VR) adalah ± 2 – 4,2 km/s di dalam bumi. Arah rambatnya 

bergerak tegak lurus terhadap arah rambat dan searah bidang datar. Contoh 

diperlihatkan pada Gambar 14. 

 

 

Gambar 14. Ilustrasi gerak gelombang rayleigh (Hidayati, 2010). 

 

3.3 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 dan Lathifah, 2014).  

Observasi mikrotremor dapat dimanfaatkan untuk mengetahui karakteristik 

lapisan tanah berdasarkan parameter periode pre-dominan dan faktor amplifikasi 

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

aktivitas gunungapi, mendukung eksplorasi geothermal, mikrozonasi, penelitian 

geofisika lingkungan, serta aplikasi geoteknik (Nurhanafi dkk, 2016).  

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 
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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 

dan Dykmen, 2003). 

Survei mikrotremor dapat dilakukan dengan dua cara, pendekatan pertama 

adalah perekaman dilakukan secara simultan pada dua atau lebih lokasi. Salah 

satu tempat perekaman harus dilakukan di daerah batuan keras (hard rock) 

sehingga tidak menunjukkan adanya penguatan frekuensi akibat gerakan tanah. 

Rasio spektrum yang didapatkan pada tempat lain akan dibandingkan dengan 

yang terekam pada hard rock sehingga akan didapatkan respon site terhadap 

mikrotremor (Winoto, 2010). Pendekatan kedua diperkenalkan oleh Nakamura 

(1989) bersamaan dengan metode analisisnya. Nakamura menemukan bahwa 

rasio spektrum horizontal dan vertikal dari mikrotremor meningkat pada frekuensi 

resonansi akan menunjukkan puncak pada frekuensi tersebut. Nakamura 

mengasumsikan bahwa H/V merefleksikan tingkat amplifikasi dari gerakan tanah. 

Pengukuran dengan metode ini tidak perlu dilakukan dengan syarat adanya batuan 

keras (hard rock). 

Secara umum perekaman mikrotremor memerlukan seismometer yang 

memiliki tiga komponen yang merekam komponen EW (east-west), NS (north-

south), dan komponen vertikal (up-down). Pada perekaman mikrotremor tidak 

dibutuhkan adanya sumber buatan atau sumber berupa gempa bumi, namun 

pengukuran langsung dilakukan karena yang direkam merupakan gelombang yang 

timbul dari alam (Syahruddin dkk., 2014). Kajian mikrotremor telah banyak 

digunakan untuk memperkirakan kerusakan yang timbul akibat bencana gempa 

bumi. Kajian ini sangat tepat dan baik dalam memperkirakan tingkat resiko yang 

disebabkan oleh aktivitas seismik dengan kondisi geologi setempat (Nakamura, 

2000). Gempabumi dan tremor dapat dibedakan dengan mudah bila dilihat pada 

rekaman seismograf. Getaran tremor berupa getaran yang terus menerus, tidak 

dapat ditentukan dimana awal getarannya secara jelas. Getaran gempabumi berupa 

getaran yang besar dan secara tiba-tiba, seperti yang terlihat pada Gambar 15. 
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Gambar 15. Perbedaan sinyal tremor dan gempabumi (Ibrahim dan Subardjo, 

2005). 

 

3.4 Metode HVSR (Horizontal to Vertical Spectra Ratio) 

Nakamura (1989) mengusulkan metode HVSR untuk mengestimasi frekuensi 

alami dan amplifikasi 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. 

Metode 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 amplifikasi yang berkaitan dengan parameter fisik bawah 

permukaan. 

Metode HVSR dapat menjelaskan fenomena frekuensi resonansi lapisan 

permukaan tanpa harus menggunakan referensi dari batuan bedrock, yaitu dengan 

melakukan pengukuran di satu tempat dan menghasilkan tiga komponen yaitu 
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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 

efektif, murah, dan ramah lingkungan yang dapat digunakan pada wilayah 

pemukiman (Sudrajat, 2016). 

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). Sylvette, dkk. (2006) menunjukkan bahwa HVSR 

terpengaruh oleh gelombang permukaan yakni gelombang love dan rayleigh. 

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 amplifikasi dari gerakan horizontal dan 

vertikal pada permukaan tanah sedimen. 

𝑇𝑆𝐼𝑇𝐸 =
𝑇𝐻

𝑇𝑉
        (1) 

Besarnya faktor amplifikasi horizontal TH adalah: 

𝑇𝐻 =
𝑆𝐻𝑆

𝑆𝐻𝐵
         (2) 

dengan SHS adalah spektrum dari komponen gerak horizontal di permukaan 

tanah, dan SHB adalah spektrum dari komponen gerak horizontal pada dasar 

lapisan tanah.  
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Besarnya faktor amplifikasi vertikal TV adalah: 

𝑇𝑉 =
𝑆𝑉𝑆

𝑆𝑉𝐵
         (3) 

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         (4) 

 

Subsitusi persamaan amplifikasi horizontal dengan amplifikasi vertikal 

dimasukan dalam ampifikasi horizontal dan vertikal pada permukaan tanah 

sedimen: 

 𝑇𝑆𝐼𝑇𝐸 =
𝑆𝐻𝑆

𝑆𝑉𝑆
        (5) 

 

Persamaan tersebut menjadi dasar perhitungan rasio spektrum mikrotremor 

komponen horizontal terhadap komponen vertikalnya (HVSR), sehingga dapat 

dinyatakan dengan persamaan: 

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

𝑆𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑘𝑎𝑙
  (6) 

 

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 dkk, 2012). Qaryouti dan Tarazi (2007) menjelaskan bahwa 
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faktor amplifikasi spektrum HVSR meningkat pada formasi ketebalan sedimen 

yang lebih tebal dan halus. 

 

3.5 Frekuensi Dominan 

Tabel 1. Klasifikasi tanah berdasarkan nilai frekuensi dominan mikrotremor 

oleh Kanai (Arifin, 2014). 

Klasifikasi Tanah Frekuensi 

Dominan 

(Hz) 

 
Klasifikasi Kanai 

 
Deskripsi Tanah 

Jenis Tipe 

 

Jenis I 

 

Tipe IV 

 

6,7-20 

Batuan tersier atau 

lebih tua. Terdiri dari 

batuan hard sandy, 

gravel, dll 

Ketebalan sedimen 

permukaannya sangat 

tipis, dan 

didominasi oleh batuan 

keras. 

 

Jenis II 

 

Jenis 

III 

 

Tipe 

III 

 

4-6,7 

Batuan aluvial 

dengan ketebalan 

sedimen 5 meter. 

Terdiri dari sandy- 

gravel, sandy hard 
clay, loam, dll 

Ketebalan sedimen 

permukaan masuk dalam 

kategori menengah, 

sekitar 5-10 meter 

 

Jenis IV 

 

 

Jenis IV 

 

Tipe II 

 

2,5-4 

Batuan aluvial 

dengan ketebalan 

sedimen > 5 meter. 

Terdiri dari sandy- 

gravel, sandy hard 

clay, loam, dll  

Ketebalan sedimen 

permukaan masuk dalam 

kategori tebal, sekitar 

10-30 meter  
 

 

 

Tipe I 

 

<2,5 

Batuan aluvial yang 

terbentuk dari 

sedimentasi delta, top 

soil, lumpur, dll. 

Dengan kedalaman 30 

meter atau lebih 

Ketebalan sedimen 

permukaannya sangat 

tebal  
 

 

Frekuensi dominan adalah nilai frekuensi yang kerap muncul sehingga diakui 

sebagai nilai frekuensi dari lapisan batuan diwilayah tersebut sehingga nilai 

frekuensi dapat menunjukkan jenis dan karakteristik batuan tersebut. Dalam 

kajian teknik kegempaan, litologi yang lebih lunak mempunyai resiko yang lebih 

tinggi bila digoncang gelombang gempabumi, karena akan mengalami penguatan 
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(amplifikasi) gelombang yang lebih besar dibandingkan dengan batuan yang lebih 

kompak (Arifin, 2014).  

 

3.6 Faktor Amplifikasi 

Faktor amplifikasi merupakan perbesaran gelombang seismik yang terjadi 

akibat adanya perbedaan yang signifikan antar lapisan, dengan kata lain 

gelombang seismik akan mengalami perbesaran, jika merambat pada suatu 

medium ke medium lain yang lebih lunak dibandingkan dengan medium awal 

yang dilaluinya. Semakin besar perbedaan itu, maka perbesaran yang dialami 

gelombang akan semakin besar. Nakamura (2000) menyatakan bahwa nilai faktor 

penguatan (amplifikasi) tanah berkaitan dengan perbandingan kontras impedansi 

lapisan permukaan dengan lapisan dibawahnya. Bila perbandingan kontras 

impedansi kedua lapisan tersebut tinggi maka nilai faktor penguatan juga tinggi, 

begitu pula sebaliknya. Marjiyono (2010) menyatakan bahwa amplifikasi 

berbanding lurus dengan nilai perbandingan spektral horizontal dan vertikalnya 

(H/V). Nilai amplifikasi bisa bertambah, jika batuan telah mengalami deformasi 

(pelapukan, pelipatan atau persesaran) yang mengubah sifat fisik batuan. Pada 

batuan yang sama, nilai amplifikasi dapat bervariasi sesuai dengan tingkat 

deformasi dan pelapukan pada tubuh tersebut. 

Amplifikasi gelombang seismik terjadi karena ada empat sebab, diantaranya 

adanya lapisan lapuk yang terlalu tebal di atas lapisan keras pada suatu tempat, 

suatu wilayah mempunyai frekuensi natural yang rendah, frekuensi natural gempa 

bumi dan geologi setempat sama atau mendekati sama, dan energi gempa terjebak 

di lapisan lapuk dalam waktu yang lama. Faktor penting yang digunakan untuk 

mengestimasi efek lokal yang diakibatkan oleh gempa bumi adalah hubungan 

antara frekuensi natural suatu bangunan dengan frekuensi natural lapisan tanah di 

bawahnya. Sehingga bisa diketahui nilai resonansi bangunan yang nantinya bisa 

diestimasi kerentanannya terhadap gelombang gempa. Fujimoto dan Midorikawa 

(2006) menyarankan hubungan antara Vs30 dan faktor amplifikasi dengan rumus 

sebagai berikut: 
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log(ampv) = 2,367 – 0,852 log (Vs30)     (7) 

dimana:  Vs30 = kecepatan gelombang sekunder pada kedalaman 30m (m/s) 

Ampv = Faktor amplifikasi 

Tabel 2. Klasifikasi nilai amplifikasi (Setiawan, 2009). 

Zona Klasifikasi Nilai Amplifikasi 

1 Rendah A < 3 

2 Sedang 3 ≤ A < 6 

3 Tinggi 6 ≤ A < 9 

4 Sangat Tinggi A ≥ 9 

 

3.7 Ketebalan Sedimen (H) 

Ketebalan sedimen merupakan salah satu faktor penyebab adanya 

pengaruh geologi lokal (local site effect) ketika terjadi gempa bumi. Periode 

dominan memiliki pengaruh berbanding lurus dengan ketebalan lapisan 

sedimen. Semakin besar nilai periode predominan suatu tempat maka makin 

tebal pula lapisan sedimen di wilayah tersebut begitu juga sebaliknya. Nilai 

periode predominan merupakan cerminan dari ketebalan sedimen itu sendiri. 

Penguatan gelombang pada saat gempa bumi sangat dipengaruhi oleh 

ketebalan sedimen dan litologi daerah setempat. Makin besar ketebalan 

sedimen, makin besar pula kemampuan batuan memperbesar amplitudo 

gelombang. Lapisan sedimen dengan ketebalan kurang dari 10 m cenderung 

memiliki nilai amplifikasi tanah yang lebih kecil dibanding wilayah dengan 

lapisan sedimen lebih dari 10 m (Martasari, 2013). 

Alluvium yang merupakan endapan paling muda memiliki kerentanan fisik 

tertinggi ketika terkena goncangan gempa bumi. Batuan vulkanik kuarter 

memiliki kerentanan lebih rendah dibanding alluvium. Batuan yang memiliki. 

kerentanan paling rendah yakni batuan umur tersier karena memiliki densitas 

paling tinggi. Berikut adalah klasifikasi tanah menurut Kanai dan Tanaka yang 

ditunjukkan pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Klasifikasi tanah Kanai dan Tanaka (Martasari, 2013). 

Klasifikasi Tanah Keterangan 

Jenis I 
Batuan tersier atau lebih tua. Terdiri dari batuan pasir 

berkerikil keras (hard sandy gravel) 

Jenis II 

Batuan alluvial dengan ketebalan 5m. Terdiri dari pasir 

berkerikil (sandy gravel), lempung keras berpasir 

(sandy hard clay), tanah liat, lempung (loam) dan 

sebagainya. 

Jenis III 

Batuan alluvial yang hampir sama dengan tanah jenis 

II, hanya dibedakan oleh adanya formasi yang belum 

diketahui (buff formation). 

Jenis IV 

Batuan alluvial yang terbentuk dari sedimentasi delta, 

top soil, lumpur, tanah lunak, humus, endapan delta 

atau endapan lumpur dll, yang tergolong ke dalam 

tanah lembek, dengan kedalaman 30 m. 

Ketebalan sedimen dapat diestimasi dengan rasio spektrum H/V. Metode 

HVSR didasari oleh terperangkapnya getaran gelombang SH pada medium 

sedimen di atas bedrock. Besarnya frekuensi predominan pada bawah permukaan 

tanah dapat dinyatakan dengan persamaan (Nakamura, 2008): 

𝑓0 =
𝑉𝑠

4𝐻
         (8) 

dengan H sebagai ketebalan sedimen sehingga: 

𝐻 =
𝑉𝑠

4𝑓0
         (9) 

Persamaan di atas menunjukkan bahwa frekuensi predominan tanah 

berbanding lurus terhadap kecepatan gelombang SH dan berbanding terbalik 

terhadap ketebalan sedimen atau dengan kata lain ketebalan sedimen berbanding 

lurus dengan periode predominan. 𝑉𝑠30 adalah kecepatan gelombang geser pada 

kedalaman 30 meter dan 𝑓0 adalah frekuensi pada amplifikasi maksimum.  
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3.8 Vs30 

Vs30 adalah rata-rata kecepatan gelombang geser hingga kedalaman 30 meter 

dari permukaan tanah yang telah banyak digunakan di Ground Motion Prediction 

Equations (GMPEs), meskipun Vs30 sendiri tidak bisa mewakili site effect karena 

kecepatan gelombang shear hingga kedalaman 30 meter dari permukaan, 

kedalaman bedrock dan rasio impedansi antara lapisan tanah dan bedrock, 

semuanya berkontribusi secara signifikan terhadap respon site (Castellaro dkk, 

2008). 

Nilai Vs30 ini dapat dipergunakan dalam penentuan standar bangunan tahan 

gempa. Nilai 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 

dan paling banyak digunakan dalam teknik geofisika untuk menentukan 

karakteristik struktur bawah permukaan hingga kedalaman 30 meter (Roser dan 

Gosar, 2010). Hanya lapisan-lapisan batuan sampai kedalaman 30 meter saja yang 

menentukan pembesaran gelombang gempa (Wangsadinata, 2006). 

Pada umumnya daerah rawan kerusakan bangunan akibat gempa bumi terjadi 

pada daerah sedimen lunak (misal: pasir, pasir lanauan, gambut) yang tebal atau 

sedimen lapuk yang terdapat di atas batuan yang keras. Prinsip dasar dari 

hubungan antara respon lokasi (frekuensi resonansi) dan ketebalan sedimen dapat 

dijelaskan melalui sebuah model dua lapisan yang sederhana. Prinsipnya dapat 

dilihat pada Gambar 16. 
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Gambar 16. Prinsip dasar respon lokasi mikrotremor (Syahruddin dkk, 2014). 

 

Terdapat sebuah basement hardrock yang ditutupi oleh sedimen dengan 

ketebalan m dan kecepatan gelombang geser Vs. Frekuensi resonansi dari sistem 

terdapat pada lapisan yang ketebalannya adalah λ/4 atau biasa disebut lapisan 

half-space. Hal tersebut disebabkan karena pada ketebalan λ/4 terjadi amplitudo 

maksimum, maka akan terperangkapnya getaran gelombang geser (gelombang 

SH) pada medium sedimen di atas bedrock. 

Diasumsikan bahwa kecepatan gelombang geser melewati lapisan pada 

ketebalan 30 meter dari permukaan, dikarenakan terjadi resonansi pada amplitudo 

maksimum sebesar λ/4 di lapisan sedimen. Sehingga persamaan yang terbentuk 

menjadi: 

Vs = f . λ         (10) 

h = λ / 4  sehingga, λ = 4h     (11) 

Vs30 = f . 4h        (12) 

Dengan f, Vs, λ dan ℎ berturut-turut menunjukkan frekuensi natural, 

kecepatan gelombang SH dan ketebalan sedimen. Dari persamaan tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa frekuensi natural berbanding lurus terhadap kecepatan 

gelombang SH dan berbanding terbalik terhadap ketebalan sedimen (Syahruddin 

dkk, 2014). 

Perhitungan ketebalan sedimen dengan mencari nilai Vs30 yang dapat dicari 

melalui web USGS, sesuai lokasi penelitian, untuk perhitungan secara 

matematisnya seperti berikut, 
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ℎ =
𝑉𝑠30

4𝑓0
         (13) 

Dengan: h  = Ketebalan Sedimen (m) 

    f0 = Frekuensi (Hz) 

         Vs30 = Kecepatan gelombang shear pada kedalaman 30m  

(m/s) 

Zhao dan Xu (2012) merumuskan hubungan antara frekuensi dominan dengan 

vs30 yakni dengan persamaan 14. 

Tvs30 = 
120

𝑣𝑠30
         (14) 

Dengan:  Tvs30  = periode (s) 

  Vs30 = kecepatan gelombang sekunder pada 30m (m/s). 

Adapun klasifikasi nilai Vs30 (kecepatan gelombang geser pada kedalaman 

maksimum 30m) berdasarkan Uniform Building Code (UBC) pada tabel dibawah. 

Tabel 4. Klasifikasi jenis batuan berdasarkan Uniform Building Code (UBC) 

(Nurrahmi, 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 
360-760 m/s 

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

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

 

3.9 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 kepermukaan. Nilai 
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periode dominan juga mengindikasikan karakter lapisan batuan yang ada di suatu 

wilayah. Nilai periode dominan didapatkan berdasarkan perhitungan berikut 

(Arifin dkk, 2014). 

T0 = 1/f0        (15) 

Dengan:  T0  = periode dominan (s) 

  f0 = frekuensi dominan (Hz) 

Periode dominan memiliki keterkaitan yang sangat dekat dengan ketebalan 

dan tingkat kekerasan lapisan sedimen lunak (softsoil). Daerah yang memiliki 

periode dominan tinggi umumnya memiliki kerentanan untuk mengalami 

kerusakan wilayah yang cukup tinggi jika terlanda gempa bumi. Hal ini 

dikarenakan periode dominan berbanding lurus dengan nilai penguatan 

goncangan at au amplifikasi (Arifin dkk, 2014). 

Tabel 5. Klasifikasi tanah Kanai dan Omote-Nakajima (Kanai, 1983). 

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 5 m. 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, topsoil, lumpur, dll. 

Sangat 

Lunak 



34 
 

 

3.10 Indeks Kerentanan Seismik 

Indeks kerentanan seismik merupakan indeks yang menunjukkan tingkat 

kerentanan lapisan permukaan tanah suatu wilayah terhadap deformasi tanah saat 

terjadi gempabumi (Motamed dkk, 2007). Wilayah yang mempunyai indeks 

kerentanan seismik rendah berpotensi kecil mengalami kerusakan saat terjadi 

gempabumi. Sementara itu, daerah yang memiliki indeks kerentanan seismik 

tinggi berpotensi besar mengalami kerusakan saat gempabumi.  

Kerusakan bangunan yang diakibatkan oleh gempabumi terjadi ketika gaya 

gempabumi melebihi batas regangan suatu bangunan. Hal ini menyebabkan 

berubahnya posisi dasar dan keruntuhan pada bangunan yang memiliki stabilitas 

struktur rendah. Indeks kerentanan seismik didefinisikan untuk kondisi regangan 

pada skala 10−6 (𝑠2 /cm) (Nakamura, 2008). Nakamura (1997) menyatakan 

pergeseran regangan tanah dapat dihitung dengan menggunakan persamaan: 

𝐾𝑔 =
𝐴𝑔2

𝑓0
       (16) 

Dengan :  

    Ag = faktor amplifikasi 

    Kg = indeks kerentanan seismik 

    f0   = frekuensi dominan 

Tabel 6. Klasifikasi nilai indeks kerentanan seismik (Refrizon dkk, 2013). 

Zona Klasifikasi Nilai Kg 

1 Rendah Kg < 3 

2 Sedang 3 ≤ Kg < 6 

3 Tinggi > 6 
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3.11 Mikrozonasi 

Mikrozonasi mikrotremor adalah suatu proses pembagian area berdasarkan 

parameter tertentu memiliki karakteristik yang dipertimbangkan antara lain adalah 

getaran tanah atau frekuensi, faktor penguatan (amplifikasi) dan periode dominan. 

Secara umum, mikrozonasi mikrotremor dapat dikatakan sebagai proses untuk 

memperkirakan respon dan tingkah laku dari lapisan tanah atau sedimen terhadap 

adanya gempabumi (Arifin dkk, 2014).  

Mikrozonasi gempa adalah peta yang menggambarkan besarnya koefisien 

gempa pada suatu daerah, khususnya daerah perkotaan yang pada umumnya 

disebabkan oleh getaran tanah yang kuat selama gempabumi (Najoan, 1996). 

Dalam kasus pengkajian resiko gempa, jika ditinjau berdasarkan daerah yang 

memiliki kerentanan seismik tinggi hasil dari mikrozonasi ini menunjukkan 

bahwa ketika terjadi getaran tanah yang kuat maka kemungkinan besar terjadi 

kerusakan di daerah tersebut. Menurut Wang (2008), informasi yang ditampilkan 

pada peta bencana suatu daerah tertentu tidak bisa dijadikan sebagai acuan untuk 

mengevaluasi daerah lainnya, karena setiap daerah memiliki peta bencana masing-

masing sesuai dengan karakteristik tanah dan batuannya. 

Klasifikasi tanah permukaan merupakan salah satu faktor penting yang 

dapat dijadikan pertimbangan dalam kegiatan pembangunan bangunan tahan 

gempa. Hal ini dikarenakan pada suatu wilayah sangat memungkin untuk terjadi 

amplifikasi atau pembesaran gelombang karena jenis medium yang dilewati oleh 

gelombang. Karena secara teoritis area yang sangat berisiko terhahap kerusakan 

yang akan terjadi akibat gempabumi adalah area yang memiliki lapisan tanah yang 

lunak begitupun sebaliknya, hal ini dikarenakan terjadinya pelemahan atau 

atenuasi pada medium ini. 

Pembangunan dengan rancangan kontruksi yang baik dapat dilakukan 

secara merata di semua lokasi namun tidak efisien. Oleh karena itu, pembangunan 

perlu memperhatikan peta distribusi tingkat risiko pada masing-masing daerah 

untuk melakukan efisiensi. Peta risiko tingkat bahaya gempabumi pada skala 
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besar (Nasional) atau yang disebut zonasi gempa telah dibuat oleh pemerintah dan 

dirilis 5 tahun sekali. Sedangkan peta risiko tingkat bahaya gempabumi dengan 

skala kecil seperti wilayah tingkat kecamatan dan kabupaten dapat disebut peta 

mikrozonasi. Pengukuran nilai rata-rata kecepatan gelombang geser pada 

kedalaman sampai dengan 30 meter dari permukaan (Vs30), frekuensi natural 

tanah (f0), amplifikasi dan Peak Ground Acceleration (PGA) merupakan salah 

satu faktor yang menjadi parameter di dalam peta mikrozonasi. Nilai-nilai ini 

dapat memberi informasi mengenai potensi rawan gempabumi di beberapa 

wilayah (Haerudin dkk, 2019). 



 
 

 
 

IV. METODOLOGI PENELITIAN 

4.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2021 s.d 20 Juni 2021 yang 

berlokasi di Laboratorium Teknik Geofisika, Universitas Lampung. 

 

4.2 Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Data mikrotremor (.gcf) 

2. Software Geopsy 

3. Software Surfer 

4. Software Arcgis 10.3 

5. Microsoft Excel 
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4.3 Tahap pengukuran dan pengolahan data 

4.3.1 Pengukuran mikrotremor 

Pengukuran ini menghasilkan data mikrotremor berupa sinyal digital 3 

komponen, yaitu komponen utara-selatan, timur-barat dan vertikal. Data ini 

dikumpulkan melalui survei mikrotremor di lapangan. Durasi rekaman kurang 

lebih 30 menit dengan mengacu pada durasi pengukuran yang disarankan oleh 

SESAME (2004). 

Tabel 7. Syarat teknis penelitian mikrotremor (SESAME, 2004). 

Jenis parameter Saran yang dianjurkan 

 

 

 
 

Durasi pencatatan 

𝑓𝑔 minimum yang 

diharapkan (Hz) 

Durasi pencatatan 

minimum yang 

disarankan (menit) 

0.2 30 

0.5 20 

1 10 

2 5 

5 3 

10 2 

Coupling soil-sensor 
alami (in situ) 

 Atur sensor langsung pada permukaan tanah 

 Hindari menempatkan sensor seismograf pada 
permukaan tanah lunak (lumpur, semak-semak) 

atau tanah lunak setelah hujan. 

Coupling soil-sensor 
buatan atau artificial 

 Hindari lempengan yang terbuat dari material 

lunak seperti karet atau busa. 

 Pada kemiringan yang curam di mana sulit 

mendapatkan kedataran sensor yang baik, 

pasang sensor dalam timbunan pasir atau 
wadah yang diisi pasir 

Keberadaan bangunan 

atau pohon 
 Hindari pengukuran dekat dengan bangunan, 

gedung bertingkat, dan pohon yang tinggi, jika 

tiupan angin di atas ±5 m/detik. Kondisi ini 

sangat mempengaruhi hasil analisa HVSR. 

 Hindari pengukuran di lokasi tempat parkiran, 

pipa air dan gorong-gorong. 
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Kondisi cuaca  Angin : Lindungi sensor dari angin (lebih cepat 

dari 5 m/s). 

 Hujan : Hindari pengukuran pada saat hujan 

lebat. Hujan ringan tidak memberikan 

gangguan berarti. 

 Suhu : Mengecek kondisi sensor dan mengikuti 

instruksi pabrik. 

Gangguan  Sumber monokromatik : hindari pengukuran 

mikrotremor dekat dengan mesin, industri, 

pompa air, generator yang sedang beroperasi. 

 Sumber sementara : jika terdapat sumber getar 

transient (jejak langkah kaki, mobil lewat, 

motor lewat) tingkatkan durasi pengukuran 

untuk memberikan jendela yang cukup untuk 

analisis setelah gangguan tersebut hilang. 

 

4.3.2 Pengolahan sinyal mikrotremor 

Data hasil pengukuran berupa data mentah getaran tanah dalam fungsi 

waktu. Terdapat tiga komponen sinyal dalam mikrotremor yaitu komponen 

utara-selatan, timur-barat dan vertikal. Pengolahan sinyal mikrotremor ini 

diolah menggunakan software geopsy. Data mikrotremor yang dipilih yaitu 

data yang tidak memiliki noise. Pemilihan sinyal tanpa noise (windowing) 

dilakukan dengan cut gelombang. Hasil dari pengolahan data mikrotremor 

yang dilakukan adalah grafik hubungan nilai H/V dan frekuensi sehingga dari 

grafik tersebut akan diperoleh nilai frekuensi dominan (f0) dan nilai amplitudo 

(a0). Proses pengolahan sinyal mikrotremor terdapat tiga tahapan yaitu input 

data, proses filtering dan proses pemilihan sinyal atau windowing. 

 

1) Input data 

Proses ini dilakukan untuk memasukkan data mikrotremor yang akan 

dilakukan pengolahan dengan memilih menu File – Import Signals – File, 

lalu pilih file yang akan di-import. Kemudian akan muncul tiga komponen 

dari gelombang yaitu Vertical, North, dan East dalam bentuk grafik 

gelombang. Sehingga akan muncul tabel keterangan tentang profil ketiga 

komponen gelombang yang akan diproses tersebut, seperti waktu 



40 
 

 

pengambilan data, awal perekaman, akhir perekaman dan sebagainya. Hasil 

input data dapat dilihat sebagai berikut: 

 

Gambar 17. Tabel dan grafik hasil import data 

2) Filtering 

Proses ini dilakukan untuk menyaring sinyal yang akan digunakan 

untuk mendapatkan hasil rasio H/V, metode yang digunakan adalah bandpass 

filter. Pada pengolahan data ini menggunakan rentang frekuensi sinyal dari 

0,5 Hz s.d 25 Hz karena pada umumnya data mikrotremor berada pada 

frekuensi 0,5 Hz s.d 25 Hz. Untuk tahapan pengolahannya yaitu dengan pilih 

wavefrom pada menu tools. Lalu akan muncul Frequency Filter seperti 

Gambar 18 di bawah.  

 

 
Gambar 18. Kolom filter pada software geopsy 
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3) Proses pemilihan sinyal  

Pada tahap ini dilakukan pemilihan sinyal yang akan diolah. Sinyal 

yang dipilih adalah sinyal yang memiliki frekuensi yang kecil, dimana 

frekuensi ini menandakan tidak terjadi gangguan yang cukup besar. Langkah 

yang harus di lalui untuk mendapatkan nilai H/V dari pemilihan sinyal ini 

yaitu pilih Menu Tools – H/V lalu akan muncul kotak dialog seperti Gambar 

19 di bawah. 

 

Gambar 19. Kotak dialog H/V Tools 

 

Pada kotak dialog H/V Tools diatas, bagian time-time windows dapat 

diatur panjang time window yang akan digunakan. Pemilihan nilai panjang 

time window tersebut dapat mempengaruhi hasil pada grafik H/V. Jika 

digunakan nilai yang besar (contoh 50s) maka hasil grafik memiliki puncak 

yang bersih dan terlihat jelas, sedangkan jika menggunakan nilai window 
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yang terlalu kecil (contoh 10s) maka hasil grafik H/V memiliki puncak yang 

sulit diidentifikasi dan memiliki resolusi yang rendah pada frekuensi rendah. 

 

 

Gambar 20. Grafik tiga komponen hasil H/V Tools 

 

Pada bagian processing dapat dipilih jenis smoothing pada grafik. 

Umumnya digunakan metode smoothing oleh Konno & Ohmachi. Saat 

menggunakan metode smoothing Konno & Ohmachi, harus diperhatikan 

bahwa jika nilai smoothing constant semakin kecil maka smoothing yang 

dilakukan akan semakin halus, sedangkan jika nilai smoothing constant 

semakin tinggi maka smoothing yang dilakukan akan semakin kasar. 

Kemudian merata-ratakan kedua spektra horizontal dari masing-masing 

windows waktu. Untuk mengubah domain waktu ke domian frekuensi dapat 

menggunakan Fast Fourier Transform (FFT).  

 

FFT dapat digunakan untuk merepresentasikan sinyal dalam domain 

waktu ke domain frekuensi. Domain waktu dapat didefinisikan sebagai waktu 

yang dibutuhkan gelombang untuk mencapai suatu gelombang penuh. 

Sedangkan domain frekuensi dapat didefinisikan sebagai jumlah gelombang 

yang terjadi dalam 1 detik. Frekuensi secara sederhana merupakan kebalikan 

waktu, sehingga waktu yang satuannya detik (second) akan menjadi Hertz (1 

per second). Data yang sudah dilakukan filtering selanjutnya dilakukan 

analisa dengan menggunakan metode HVSR yang didapat dari Persamaan 6. 
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Sehingga akan didapatkan nilai rata-rata HVSR dan standar deviasinya. Dari 

analisa HVSR ini kemudian akan didapatkan kurva HVSR sehingga dapat 

diketahui nilai frekuensi dominannya. 

 

 

Gambar 21. Grafik Hasil Pengolahan H/V 
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4.4 Diagram Alir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Gambar 22. Diagram Alir. 

 

Mulai 

Analisis 

Selesai 

Perhitungan indeks 

kerentanan seismik 
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Pengolahan data HVSR 

Data Mikrotremor 

Nilai f0 

Peta ketebalan 

sedimen 

Perhitungan 

ketebalan sedimen 

Vs30 

Perhitungan faktor 

amplifikasi 

Peta amplifikasi 



 
 

 
 

VII. KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Penelitian telah dilaksakan dengan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Nilai frekuensi dominan daerah Grobogan Jawa Tengah berada pada 

kisaran 0,997 – 13,57 hz, nilai faktor amplifikasi daerah Grobogan Jawa 

Tengah berada pada kisaran 1,3 – 4,6, nilai ketebalan sedimen daerah 

Grobogan Jawa Tengah berada pada kisaran 8,4 – 24,5 meter, dan nilai 

indeks kerentanan seismik daerah Grobogan Jawa Tengah berada pada 

kisaran 0,12 – 21,8 cm/s2.  

 

2. Sebaran nilai frekuensi dominan yang dihasilkan didominasi oleh 

klasifikasi jenis III dengan rentang nilai 4 hz – 6 hz yang tersebar hampir 

mendominasi titik penelitian. Nilai frekuensi ini termasuk kedalam 

klasifikasi sedang dan mendominasi daerah Kuripan, Purwodadi, dan 

Danyang. 

 

Sebaran nilai amplifikasi yang dihasilkan didominasi oleh nilai 1,3 – 2 

yang termasuk dalam klasifikasi rendah yaitu pada daerah Lemahputih, 

Jakungharjo, Danyang, Karanganyar dan Kedungrejo sehingga kerusakan 

yang ditimbulkan dari gempabumi pada daerah ini tidak cukup berarti. 

 

Sebaran nilai ketebalan sedimen yang dihasilkan didominasi oleh nilai 8,4 

– 11 meter yang mendominasi daerah Lemahputih, Kuripan, Jakungharjo, 

Danyang, Karanganyar dan Kedungrejo. Ketebalan sedimen dengan nilai 

8,4 – 11 meter adalah ketebalan sedimen yang tipis. Umumnya daerah
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rawan kerusakan bangunan akibat gempabumi terjadi pada daerah 

ketebalan sedimen yang tebal. 

 

Sebaran nilai indeks kerentanan seismik yang dihasilkan didominasi oleh 

nilai 0,12 cm/s2 hingga 2,58 cm/s2 yang mendominasi daerah Lemahputih, 

Jakungharjo, Kuripan, Purwodadi, Karanganyar, Kedungrejo, dan 

Danyang. Nilai indeks kerentanan seismik ini termasuk dalam kategori 

rendah sehingga daerah tersebut tidak mengalami potensi kerusakan yang 

cukup tinggi pada saat terjadi gempabumi. 

 

3. Daerah yang rawan ketika terjadi gempabumi dan menyebabkan kerusakan 

yang parah dari daerah penelitian yang lain berada pada daerah Temon, 

Getasrejo dan Kalongan. 

 

6.2 Saran 

Diperlukannya data pendukung seperti data pemboran untuk melihat 

keakuratan dari litologi penyusun batuan di daerah penelitian.
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