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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian  

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan lima pulau besar dan 

ribuan pulau pulau kecil yang tersebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI). Secara geografis Indonesia terletak antara dua 

samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Secara astronomi 

Indonesia membentang antara 6
o
LU – 11

o
LS dan 95

o
BT – 141

o
BT. Secara 

geologis, Indonesia dilalui oleh dua jalur pegunungan muda dunia yaitu 

Pegunungan Mediterania di sebelah barat dan Pegunungan Sirkum Pasifik di 

sebelah timur. Kedua jalur pegunungan tersebut menyebabkan Indonesia banyak 

memiliki gunung api yang aktif dan rawan terjadinya letusan gunungapi dan 

gempabumi.  

Gempabumi yang terjadi di Indonesia merupakan akibat dari aktivitas 

tektonik mapun aktivitas vulkanik, selain itu juga berbagai pemicu lain seperti 

akibat runtuhan atau longsor lahan. Gempa dan tsunami Desember  2004 yang 

meluluhlantakkan Provinsi Nangroe Aceh Darusalam dan gempabumi Yogyakarta 

yang terjadi Mei 2006. Indonesia diguncang gempabumi dengan kekuatan 9,3 

skala richter yang bersumber di lepas pantai Aceh pada tahun 2004. Akibatnya, 

tsunami yang meluluhlantakkan hampir seluruh Provinsi Nangro Aceh Darusalam 

dan menimbulkan 173.741 korban jiwa, (Bakornas PBP - Depkes - Depsos -

Media Center Lembaga Inf ormasi Nasional, 2005). Tahun 2006 Indonesia 

kembali diguncang gempa dengan kekuatan 5,9 skala richter yang 

meluluhlantakkan sebagian Provinsi D.I.  Yogyakarta dan sekitarnya, khususnya 

Kabupaten Bantul yang  menimbulkan ribuan korban jiwa maupun korban materi. 

Korban maupun kerugian yang timbul akibat bencana merupakan dampak adanya 

bahaya, selain itu bahaya juga menimbulkan kerentanan yang berakibat timbulnya 

suatu risiko. 
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Risiko yang ditimbulkan oleh bencana gempabumi terhadap kehidupan 

manusia termasuk dalam perencanaan wilayah yang baik dan penyediaan media 

informasi dan komunikasi yang kritis dan up to date sebagai sarana untuk 

meningkatkan respon terhadap bencana. Mitigasi gempabumi hendaknya 

mencakup konsep model utama dan rencana awal mitigasi bencana yang harus 

diimplementasikan untuk mengurangi risiko bencana gempabumi. Gempabumi 

Yogya sebagai studi kasus yang baik untuk implementasi sistem manajemen 

gempabumi dalam meminimalisir dampak yang timbul. 

Mitigasi bencana merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko 

bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan 

kemampuan menghadapi ancaman bencana (Bakornas PB, 2007). Maksud dari 

mitigasi bencana adalah untuk mengembangkan strategi yang dapat mengurangi 

hilangnya kehidupan manusia dan alam sekitarnya serta kerugian harta benda, 

penderitaan manusia, kerusakan ekonomi dan biaya yang diperlukan untuk 

menangani korban bencana yang dihasilkan oleh bahaya gempabumi. 

Dampak yang timbul akibat adanya gempabumi adalah rusaknya 

bangunan/infrastruktur, sarana dan prasarana dan juga timbulnya korban jiwa 

seperti telah dijelaskan sebelumnya. Penelitian ini memerlukan adanya pemetaan 

penggunaan lahan berupa permukiman, sebagai area yang mungkin terdampak 

apabila terjadi gempabumi. Penelitian ini menggunakan asumsi bahwa hanya blok 

permukiman yang mendapat dampak secara langsung dari suatu kejadian 

gempabumi. Permukiman dengan kepadatan tinggi akan lebih rentan terhadap 

gempabumi dibandingkan dengan permukiman dengan kepadatan rendah.  

1.2. Rumusan Masalah 

Gempabumi merupakan ancaman yang mengancam kehidupan, 

kegiatan/aktivitas manusia dan dapat terjadi kapan saja. Permukiman merupakan 

salah satu dari sekian banyak hasil kegiatan manusia yang akan terkena dampak 

dari adanya gempabumi. Besarnya dampak dari gempabumi yang dirasakan akan 

berbeda antara tempat satu dengan yang lain, sehingga perlu diketahui agihan dan 

tingkat kerawanan suatu area terhadap bencana gempabumi. Diperlukan adanya 
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mitigasi/upaya untuk meminimalisir dampak yang mungkin timbul akibat adanya 

gempabumi. 

Perencanaan/pembuatan skenario mitigasi bencana gempabumi perlu 

dilakukan sebagai langkah awal dalam menekan/meminimalisir kerugian yang 

mungkin timbul akibat bencana gempabumi. Berdasarkan penjabaran tersebut, 

dapat ditarik permasalahan sebagai berikut: 

1. bagaimana kerentanan blok permukiman yang terdapat di Kecamatan 

Piyungan terhadap bencana gempabumi?, dan  

2. bagaimana skenario mitigasi bencana yang paling sesuai diterapkan di 

Kecamatan Piyungan? 

1.3. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, arah dan maksud dilakukannya 

penelitian ini adalah menjawab rumusan masalah tersebut dengan tujuan: 

1. mengetahui agihan zona rawan gempabumi di Kecamatan Piyungan, 

2. mengetahui tingkat kerentanan setiap blok permukiman di  Kecamatan 

Piyungan terhadap bencana gempabumi, dan  

3. membuat model skenario mitigasi bencana yang paling sesuai guna 

mengurangi/meminimalisir dampak gempabumi di Kecamatan Piyungan.  

1.4. Kegunaan Penelitian 

Secara umum masyarakat di daerah penelitian belum mengetahui tingkat 

kerawanan daerah mereka terhadap bencana gempabumi. Masyarakat secara 

umum dan pemerintah khususnya, perlu memahami akan risiko maupun langkah-

langkah antisipasi apabila terjadi gempabumi di daerah penelitian. Berbagai hasil 

yang diperoleh dari analisis dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai: 

1. sumber informasi bagi masyarakat secara umum agar dapat mengetahui 

sebaran area yang berpotensi terkena dampak apabila terjadi gempabumi 

di Kecamatan Piyungan, 

2. bahan acuan bagi penentu kebijakan dalam pengambilan tindakan apabila 

terjadi gempabumi di Kecamatan Piyungan, dan  

3. sumbangsih peneliti dalam riset yang berkaitan dengan gempabumi di 

Kecamatan Piyungan  
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1.5. Studi Pustaka 

1.5.1. Bahaya 

Bahaya adalah suatu fenomena alam atau buatan yang mempunyai potensi 

mengancam kehidupan manusia, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan  

(Bakornas PB, 2007). Risiko bencana selalu terkait dengan bahaya, populasi 

(masyarakat), kerentanan, dan kapasitas. Formulasi dalam pemikirannya 

menyebutkan bahwa R = (H x Population x V)/C. R (risk) atau risiko sangat 

tergantung dari H (hazard) atau bahaya, population atau populasi, dan V 

(vulnerability) kerentanan. Menurutnya C (capacity) atau kapasitas juga sebagai 

komponen dalam mengurangi atau menghadapi risiko bencana yang ada. 

Dicontohkan, “letusan gunungapi di tengan laut yang tidak berpenghuni bukan 

merupakan bencana, hal tersebut adalah merupakan fenomena alam berupa 

gunung meletus” (Syamsul Ma’arif, 2011; GEMA BNPB, 2011). 

  

1.5.2. Gempabumi 

Gempabumi merupakan peristiwa dimana terjadi guncangan di bumi yang 

diakibatkan adanya tumbukan antar lempeng yang dikenal dengan aktivitas 

tektonik, patahan akibat aktivitas gunungapi atau yang disebut aktifitas vulkanik 

maupun runtuhan batuan. Kekuatan gempabumi akibat dari aktivitas gunung api 

dan runtuhan batuan memiliki kekuatan yang relatif lebih kecil dibandingkan 

dengan gempa akibat aktivitas tektonisme sehingga efek atau tingkat kerusakan 

yang timbul juga relatif lebih kecil (Bakornas PB, 2007). 

Akibat yang dapat timbul karena adanya gempabumi diantaranya adalah 

rusaknya bangunan dan apapun yang ada di sekitar area yang terkena dampak 

gempabumi. Gempabumi juga mengakibatkan terjadinya tanah longsor dan 

tsunami apabila sumber dari gempabumi (hiposenter) berada di dasar laut. 

Hiposenter merupakan titik dalam perut bumi yang merupakan sumher gempa. 

Proyeksi tegak lurus hiposenter ini ke permukaan humi dinamakan episenter 

(Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Meteorology dan Geofisika, 2010). 
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Menurut Bakornas PB (2007) berbagai macam gempabumi dapat 

dibedakan berdasar penyebabnya, antara lain: gempa tektonik, gempa vulkanik, 

gempa guguran (gempa runtuhan). Pusat dari kejadian gempabumi terdapat pada 

hiposenter (titik proyeksi permukaan dari pusat gempa di dalam bumi) yang ada di 

dalam bumi. Cara untuk menentukan lokasi atau titik hiposenter adalah dengan 

menggunakan seismograf (alat pencatat getaran gelombang seismik). Sistem kerja 

seismograf adalah mencatat getaran yang terekam kedalam gulungan kertas yang 

memang disediakan untuk keperluan tersebut. Gambar 1.1 merupakan bentuk dari 

alat pemantau getaran gempa yang disebut seismograf. 

 
Gambar 1. 1.  Seismograf 

Sumber: http://da.wikipedia.org/wiki/Seismograf  
 

Menurut Fowler, (1990) dalam Accelerograph BMKG, (2010), 

gempabumi juga dapat dibedakan berdasar kedalaman dari pusat gempa atau yang 

disebut dengan hiposenter, antaralain: 

1) kedalaman fokus dari permukaan adalah 0 - 70 km, terjadilah gempabumi  

dangkal (shallow earthquake),  

2) kedalamannya antara 70 - 300 km, terjadilah gempabumi  menengah 

(intermediate earthquake), dan 

3) kedalamannya lehih dari 300 km, terjadilah gempabumi  dalam (deep 

earthquake).  

Menurut Bakornas PB, (2007), gempabumi merupakan salah satu dari 

berbagai macam bencana alam yang ada di Indonesia yang bilamana penanganan 

maupun mitigasi yang dilakukan tidak baik akan menimbulkan ancaman korban 

http://da.wikipedia.org/wiki/Seismograf
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jiwa maupun korban materi. Berbagai komponen yang terancam apabila terjadi 

gempabumi diantaranya:  

1) perkampungan  padat  dengan  konstruksi  yang  lemah  dan padat 

penghuni, 

2) bangunan dengan desain teknis yang buruk, bangunan tanah, bangunan 

tembok tanpa perkuatan,  

3) bangunan dengan atap yang berat, 

4) bangunan  tua  dengan  kekuatan  lateral  dan kualitas  yang rendah, 

5) bangunan tinggi yang dibangun diatas tanah lepas/tidak kompak, 

6) bangunan diatas lereng yang lemah/tidak stabil, 

7) infrastruktur diatas tanah atau timbunan, dan  

8) bangunan industri kimia dapat menimbulkan bencana ikutan.  

Gempabumi dapat menimbulkan kerusakan dan kerugian secara materi 

maupun menimbulkan korban jiwa. Penentuan skala gempabumi dapat bibagi 

menjadi skala MMI (Modified Mercalli Intensity) dan skala Richter. Tabel 1.1  

merupakan perbandingan skala berdasar MMI dan skala Richter: 

Tabel 1. 1 Perbandingan Skala Richter dan Skala MMI 

Richter Skala Intensitas 

Modified Mercalli 

Karakteristik Pengaruh Gempa di 

Daerah Populasi 

< 3.4 I Hanya terdeteksi oleh seismograf 

3,5 –4,2 II dan III Terasa oleh beberapa orang di dalam 

bangunan 

4,3 –4,8 IV Terasa oleh orang banyak dan jendela 

bergetar 

4,9 –5,4 V Terasa oleh semua orang, piring-piring 

pecah dan pintu bergoyang 

5,5 –6,1 VI dan VII Kerusakan ringan bangunan, lantai rekah 

dan bata berjatuhan 

6,2 –6,9 VIII dan IX Kerusakan bangunan lebih parah, cerobong 

asap runtuh dan rumah-rumah bergerak di 

atas fondasinya. 
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7,0 –7,3 X Kerusakan serius (parah), jembatan-

jembatan terpelintir, dinding rekah-rekah, 

bangunan dari bata runtuh 

7,4 –7,9 XI Kehancuran berat, banyak bangunan runtuh 

>8 XII Hancur total, gelombang terlihat di 

permukaan tanah dan benda-benda 

terlempar ke udara 

Sumber: Triton PB 2009 

Gempabumi merupakan akibat dari adanya peristiwa-peristiwa yang 

menimbulkan gerakan atau bergeraknya tanah seperti peristiwa tektonisme, 

vulkanisme, maupun degradasi tanah (longsor) sebagaimana definisi dari 

gempabumi itu sendiri. Penyebab terjadinya gempabumi antara lain: 

a) Gempa Teknonik 

Gempa tektonik merupakan gempa yang disebabkan oleh gerakan lempeng 

tektonik yang terus menerus. Proses terjadinya gempa tektonik: sesar aktif 

bergerak sedikit demi sedikit ke arah yang berlawanan sehingga terjadi akumulasi 

energi elastik. Terjadi deformasi sesar akibat dari akumulasi energi elastik yang 

semakin besar (Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Meteorology dan 

Geofisika, 2010). 

Batas divergen adalah batas antar lempeng yang saling menjauh satu dan 

lainnya. Pemisahan ini disebabkan karena adanya gaya tarik (tensional force) 

yang mengakibatkan naiknya magma kepermukaan dan membentuk material baru 

berupa lava yang kemudian berdampak pada lempeng yang saling menjauh. 

Contoh yang paling terkenal dari batas lempeng jenis divergen adalah Punggung 

Tengah Samudra (Mid Oceanic Ridges) yang berada di dasar Samudra Atlantik, 

contoh lainnya adalah rifting yang terjadi antara benua Afrika dengan Jazirah 

Arab yang membentuk Laut Merah (Djauhari Noor, 2009). Gambar 1.2 

merupakan mekanisme gerakan saling menjauh antara dua lempeng tektonik. 
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Gambar 1. 2. Batas divergen  akibat pergerakan lempeng yang saling menjauh 

Sumber: http://jv.wikipedia.org/wiki/Interaksi_antar_lempeng_divergen  

 

Batas lempeng lain adalah batas konvergen yang merupakan batas antar 

lempeng yang saling bertumbukan. Batas lempeng konvergen dapat berupa batas 

Subduksi (Subduction) atau Obduksi (Obduction).  

Zona subduksi (Subduction zone) adalah batas lempeng yang berupa 

tumbukan lempeng dimana salah satu lempeng menyusup ke dalam perut bumi 

dan lempeng lainnya terangkat ke permukaan. Contoh batas lempeng konvergen 

dengan tipe subduksi adalah kepulauan Indonesia sebagai bagian dari lempeng 

benua Asia Tenggara dengan lempeng samudra Hindia–Australia di sebelah 

selatan Sumatra-Jawa-NTB dan NTT. Batas kedua lempeng ini berupa suatu zona 

subduksi yang terletak di laut yang berbentuk palung (trench) yang memanjang 

dari Sumatra, Jawa, hingga ke Nusa Tenggara Timur. Kepulauan Philipina juga 

merupakan hasil subduksi antara lempeng, yaitu lepeng Philipina dengan lempeng 

samudra Pasifik (Djauhari Noor, 2009). 

Zona obduksi (Obduction zone) adalah batas lempeng yang merupakan 

hasil tumbukan lempeng benua dengan benua yang membentuk suatu rangkaian 

pegunungan. Contoh batas lempeng tipe obduksi adalah Pegunungan Himalaya 

yang merupakan hasil tumbukan Lempeng Benua India dengan Lempeng Benua 

Eurasia (Djauhari Noor, 2009). Gambar 1.3 merupakan gambaran tumbukan 

lempeng yang dimaksud. 

http://jv.wikipedia.org/wiki/Interaksi_antar_lempeng_divergen
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Gambar 1. 3. Batas konvergen (atas) dan subduction zone/zona subduksi (bawah) 

Sumber: Djauhari Noor, dalam Teori Pembentukan Bumi dan Tektonik Lempeng, 

(2009). 

b) Gempa Vulkanik  

Gempa vulkanik adalah gempa yang disebabkan oleh kegiatan vulkanis 

(gunungapi). Magma yang berada pada kantong di bawah gunung tersebut 

mendapat tekanan dan melepaskan energinya secara tiba-tiba sehingga 

menimbulkan getaran tanah. Ada dua katagori gempa yang  terjadi pada gunung 

api: gempa vulkano-tektonik  dan gempa periode panjang (Pusat Penelitian dan 

Pengembangan Badan Meteorologi dan Geofisika, 2010). 

Gempa vulkano-tektonik terjadi akibat perubahan tekanan pada batuan 

padat yang oleh injeksi atau tarikan magma menurut Chouet (1993), dalam 

Aprizon Putra (2010). Gempa jenis ini dapat menimbulkan tanah longsor dan  

retakan tanah yang luas. Gempa vulkano-tektonik dapat terjadi karena batuan 

bergerak untuk mengisi ruang-ruang dimana magma sudah kosong. Gempa 

vulkano-tektonik  bukan merupakan gejala gunungapi akan meletus tapi dapat 

terjadi sewaktu-waktu.  

Gempa periode panjang ditimbulkan oleh injeksi magma ke dalam batuan 

di sekitarnya, sehingga timbul tekanan terhadap batuan yang pada akhirnya timbul 

gempa. Keaktifan gempa tipe ini  menandakan bahwa  gunung api akan meletus. 

Para ahli menggunakan seismograf untuk mencatat signal dari gempa-gempa yang 
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disebut dengan tremor/getaran  frekuensi tinggi (Chouet, 1993; Aprizon Putra, 

2010). 

c) Gempa  Runtuhan 

Gempa runtuhan adalah gempa lokal yang terjadi apabila suatu gua di 

daerah topografi karst atau di daerah pertambangan runtuh (Pusat Penelitian dan  

Pengembangan BMKG, 2010). Dibandingkan dengan kekuatan dari gempa yang 

timbul, gempa tektonik merupakan gempa dengan kekuatan yang paling besar 

dibanding dengan gempa vulkanik maupun gempa akibat degradasi tanah 

(longsor).  

Menurut Bakornas PB (2007), tanah longsor terjadi karena ada gangguan 

kestabilan pada tanah/batuan penyusun lereng. Penyebab longsoran dapat 

dibedakan menjadi penyebab yang berupa faktor pengontrol gangguan kestabilan 

lereng seperti penggundulan hutan, maupun kesalahan dalam penggunaan tanah 

dengan kemiringan lereng tertentu sehingga memicu terjadinya longsor. Longsor 

juga terpengaruh oleh proses pemicu longsoran, seperti peningkatan kadar air 

yang terserap oleh tanah pada kemiringan lereng tertentu sehingga masa tanah 

menjadi lebih berat dan memicu longsor akibat tanah tidak mampu menahan 

beratnya.  

Terdapat tiga tipologi lereng yang rentan untuk longsor, yaitu lereng yang 

tersusun oleh tumpukan tanah gembur dialasi oleh batuan atau tanah yang lebih 

kompak, lereng yang tersusun oleh perlapisan batuan yang miring searah 

kemiringan lereng dan lereng yang tersusun oleh blok-blok batuan (Dwikorita 

Karnawati, 2001; Kuswaji Dwi Priyono dkk, 2006). 

Berbagai jenis longsor yang dapat menimbulkan gempa adalah jenis 

longsor berupa runtuhan karena terjadi ketika sejumlah besar batuan atau material 

lain bergerak ke bawah dengan cara jatuh bebas. Umumnya terjadi pada lereng 

yang terjal hingga menggantung terutama di daerah pantai (Bakornas PB, 2007). 

Melihat berbagai penyebab terjadinya gempabumi tersebut, gempa dengan 

mekanisme perusakan yang paling tinggi yang mungkin terjadi adalah gempabumi 

akibat dari peristiwa tektonik lempeng. Gempabumi akibat kegiatan vulkanis dan  

longsor yang memiliki daya atau mekanisme perusakan yang relatif lebih kecil 
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dibanding dengan gempabumi yang diakibatkan oleh aktivitas tektonik. 

Gempabumi yang pernah terjadi di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul tahun 

2006 merupakan klasifikasi gempa tektonik atau akibat dari peristiwa tektonis. 

Gempabumi menyebabkan timbulnya kerentanan dan  kerawanan terhadap daerah 

daerah yang terdampak oleh gempabumi tersebut.  

1.5.3. Kerentanan (Vulnerability) 

Kerentanan adalah suatu keadaan yang ditimbulkan oleh kegiatan manusia 

(hasil dari proses-proses fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan) yang 

mengakibatkan peningkatan kerawanan masyarakat terhadap bahaya (Bakornas 

PB, 2007). Peneliti lebih menekankan kepada kerentanan bangunan terhadap 

bancana gempabumi. Menurut RTRW Kabupaten Bantul, Kecamatan Piyungan 

merupakan salah satu kecamatan yang dipilih sebagai kawasan industri, sehingga 

perlu mitigasi dalam rangka pengurangan risiko bencana gempabumi.  

1.5.4. Kerentanan Bangunan 

Unit analisis yang digunakan dalam penentuan tingkat kerentanan 

bangunan adalah blok bangunan/permukiman. Penentuan blok permukiman 

dilakukan dengan mengklasifikasikan sejumlah permukiman dengan kesamaan 

karakteristik atapnya. Diantaran berbagai karakteristik atap yang dimaksud adalah 

tipe atap joglo, limasan, kampung dan cor/dag. 

Data yang digunakan untuk memperoleh kenampakan blok 

bangunan/permukiman adalah dengan menggunakan data citra satelit dengan 

resolusi tinggi untuk daerah penelitian yang diolah dengan menggunakan software 

pemetaan. 

1.5.5. Kerawanan (Susceptibility) 

Kerawanan dapat diartikan sebagai  keadaan atau kondisi dimana 

timbulnya ancaman dari  suatu bencana yang mengancam kenampakan fisik yang 

bukan merupakan hasil dari aktifitas manusia. Tingkat kerawanan yang dalam 

studi kasus ini adalah kerawanan Kecamatan Piyungan terhadap dampak apabila 

terjadi bencana gempabumi. Tingkat kerawanan pada suatu lokasi tertentu akan 

berbeda dengan yang lain, untuk menentukan tingkat kerawanan dalam penelitian 
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ini digunakan berbagai parameter yang akan dibahas pada tahap penentuan zona 

rawan gempabumi. 

1.5.6. Mitigasi 

Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik 

melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan 

menghadapi ancaman bencana (Bakornas PB, 2007). Tercantum dalam UU 

Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana untuk menghadapi 

kemungkinan bencana yang akan datang. Salah satu  bentuk dari mitigasi dalam 

upaya mengurangi dampak korban akibat gempabumi yaitu dengan melihat 

karakteristik wilayah guna mengetahui tingkat kerawanannya terhadap 

bencana/bahaya. Risiko yang ditimbulkan oleh bencana gempabumi terhadap 

kehidupan manusia termasuk perencanaan wilayah yang baik dan penyediaan 

media informasi dan komunikasi yang kritis dan  up to date sebagai sarana untuk 

meningkatkan respon terhadap bencana.  

Berbagai paradigma yang berkembang saat ini berkenaan dengan langkah 

atau tindakan mitigasi bencana menurut Bakornas PB (2007) diantaranya adalah 

“Paradigma Mitigasi” yang bertujuan untuk identifikasi daerah rawan bencana, 

mengenali pola yang dapat menimbulkan kerawanan, dan melakukan kegiatan 

mitigasi yang bersifat struktural (membangun konstruksi) maupun non-struktural 

seperti penataan ruang, building code dan lain sebagainya. 

Paradigma penanggulangan bencana berkembang lagi mengarah kepada 

faktor-faktor kerentanan di dalam masyarakat yang ini disebut “Paradigma 

Pembangunan”. Upaya yang dilakukan lebih bersifat mengintegrasikan upaya 

penanggulangan bencana dengan program pembangunan, misalnya melalui 

perkuatan ekonomi, penerapan teknologi, maupun dengan pengentasan 

kemiskinan. 

Paradigma “Pengurangan Risiko” merupakan perpaduan dari sudut 

pandang teknis dan  ilmiah. Faktor-faktor yang diperhatian antara lain adalah 

faktor sosial, ekonomi dan  politik dalam perencanaan pengurangan 

risiko/mitigasi bencana. Paradigma Pengurangan Risiko bencana bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan  menekan risiko 
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akibat dari terjadinya bencana. Hal terpenting dalam pendekatan ini adalah 

memandang masyarakat sebagai subyek, bukan obyek dari penanggulangan 

bencana dalam proses pembangunan. 

Menurut Direktorat Vulkanologi dan  Mitigasi Bencana Geologi, upaya 

mitigasi guna mengurangi dampak/risiko bencana gempabumi diantaranya : 

a) membangun bangunan vital/strategis atau bangunan lainnya yang 

mengundang konsentrasi banyak manusia di wilayah rawan gempabumi 

menggunakan konstruksi yang tahan terhadap gempa, 

b) tidak membangun permukiman dan aktifitas penduduk diatas, pada atau 

dibawah tebing, 

c) tidak mendirikan bangunan diatas tanah timbunan yang tidak memenuhi 

tingkat kepadatan yang sesuai dengan daya dukung tanah terhadap 

konstruksi bangunan diatasnya, 

d) pemetaan mikrozonasi di wilayah rawan gempabumi, 

e) perlu adanya RUTR (Rencana Umum Tata Ruang) dan  RTRW (Rencana 

Tata Ruang Wilayah) yang dituangkan dalam peraturan daerah yang 

berwawasan dan mempertimbangkan aspek kebencanaan sehingga prinsip 

bangunan berkelanjutan dapat tercapai, 

f) membangun kewaspadaan masyarakat dan pemerintah daerah melalui 

pelatihan antisipasi jika sewaktu-waktu terjadi gempabumi, 

g) menyiapkan alur dan tempat evakuasi bencana, dan  

h) menyelenggarakan pendidikan dini melalui jalur pendidikan formal dan 

non-formal tentang gempabumi dan bahayanya di wilayah rawan 

gempabumi menghadapi berbagai bencana. 

Menurut Bakornas PB tahun 2007, sebagai langkah mitigasi atau upaya guna 

meminimalisir dampak dari gempabumi diantaranya: 

a) bangunan harus dibangun dengan konstruksi tahan getaran/gempa, 

b) perkuatan bangunan dengan mengikuti standar kualitas bangunan, 

c) pembangunan fasilitas umum denggan standar kualitas yang tinggi, 

d) rencanakan penempatan permukiman untuk mengurangi tingkat kepadatan 

hunian di daerah rawan bencana, 
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e) zonasi daerah rawan bencana dan pengaturan penggunaan lahan, 

f) pendidikan kepada masyarakat tentang gempabumi, 

g) masyarakat waspada terhadap risiko gempabumi, 

h) masyarakat mengetahui apa yang harus dilakukan jika terjadi gempabumi, 

i) ikut serta dalam pelatihan program upaya penyelamatan dan kewaspadaan 

masyarakat terhadap gempabumi, 

j) pembentukan kelompok aksi penyelamatan bencana dengan pelatihan 

pemadaman kebakaran dan pertolongan pertama, dan  

k) mitigasi dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan lokal dalam 

manajemen dan perencanaan. 

1.5.7. Skenario Mitigasi Bencana 

Skenario mitigasi bencana merupakan langkah praventif dalam rangka 

pengurangan risiko bencana, sebagaimana disebutkan dalam paradigma 

pengurangan risiko bencana oleh Bakornas PB, (2007). Berbagai macam tindakan 

preventif yang dapat dilakukan saat terjadi maupun setelah terjadinya bencana 

merupakan kebutuhan pokok yang perlu untuk diketahui masyarakat pada 

umumnya guna menambah kesiapan apabila terjadi bencana. Kesiapan masyarakat 

secara individu, merupakan faktor terpenting dalam mengurangi risiko pada saat 

terjadi bencana. Kesiapan masyarakat merupakan faktor yang tak kalah penting 

dengan segala fasilitas yang harus ada apabila terjadi bencana. Tindakan tersebut 

merupakan langkah yang dapat dipersiapkan untuk mengurangi risiko bencana 

pada saat terjadi dan pasca terjadinya bencana. Ketersediaan fasilitas penunjang  

seperti ketersediaan atau adanya jalur evakuasi maupun barak pengungsian yang 

dapat digunakan sewaktu terjadi bencana. 

1.5.8. Penginderaan Jauh dan  Perannya dalam Penentuan Zona Rawan 

Bencana  

Penginderaan jauh adalah ilmu atau seni untuk memperoleh informasi 

tentang obyek, daerah atau gejala, dengan jalan menganalisis data yang diperoleh 

dengan menggunakan alat, tanpa kontak langsung dengan obyek, daerah atau 

gejala yang akan dikaji (Lillesand dan Kiefer,1990). Penginderaan jauh 
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merupakan upaya untuk memperoleh, menemutunjukkan (mengidentifikasi) dan 

menganalisis obyek  dengan sensor pada posisi pengamatan daerah kajian (Avery, 

1985). Penginderaan jauh dapat diterjemahkan menjadi suatu proses pengenalan 

obyek -obyek  yang ada di permukaan bumi dengan menggunakan wahana berupa 

satelit dan menghasilkan data berupa data citra satelit yang memiliki informasi 

berkenaan dengan informasi jarak, ketinggian, waktu maupun spektrum. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

memanfaatkan data penginderaan jauh. Pendekatan yang dimaksud adalah 

pendekatan dalam interpretasi/mengenali obyek  maupun dalam menentukan jarak 

antara obyek  satu dengan yang lain. Pengukuran dan pemetaan dalam penelitian 

ini menggunakan software/perangkat lunak komputer khusus yakni ArcGIS 

(ArcMap) 9.3. Data yang dihasilkan dari pengolahan data penginderaan jauh 

diantaranya: jarak antara permukiman dengan zona patahan/hiposenter, 

penggunaan lahan, bentuklahan, maupun kepadatan permukiman daerah 

penelitian. Peran/pemanfaatan data penginderaan jauh secara umum adalah 

sebagai alat bantu untuk dapat mendapatkan informasi dari daerah yang terekam 

kedalam citra penginderaan jauh.  

Data penginderaan jauh dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh 

informasi jarak suatu tempat (permukiman) terhadap sesar atau patahan yang 

menjadi salahsatu parameter penentuan area  rawan gempa. Penelitian ini juga 

menggunakan data penginderaan jauh untuk  kegiatan interpretasi sebaran dan tipe 

atap bangunan yang ada di daerah penelitian. Pemanfaatan data penginderaan jauh 

untuk kajian kebencanaan dapat menekan biaya maupun waktu yang digunakan 

dalam pengumpulan data/informasi. 

Dewasa ini, teknik penginderaan jauh sudah banyak digunakan dalam 

berbagai kegiatan, salah satunya dalam melakukan deteksi keadaan pra/pasca 

bencana gempabumi. Teknik penginderaan jauh mempermudah dalam 

pengumpulan data dan dapat menekan biaya, waktu dan tenaga dalam melakukan 

penelitian, teknik penginderaan jauh juga dapat mencakup area yang luas sehingga 

sesuai digunakan sebagai salah satu parameter dalam penentuan zona rawan 

gempabumi. 
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Zona rawan bencana gempabumi merupakan area berpenghuni yang 

berada pada daerah  dengan potensi terkena dampak apabila terjadi bencana 

gempabumi. Penentuan zona rawan bencana gempabumi dapat diperoleh dengan 

berbagai metode. Secara umum, penentuan zona rawan bencana gempabumi dapat 

dilakukan dengan metode kualitatif maupun kuantitatif.  

Metode kuantitatif yang dilakukan dalam pemetaan rawan gempabumi 

salah satunya adalah dengan menghitung peak ground acceleration (PGA) atau 

yang dikenal dengan percepatan gerakan tanah. Hakikatnya, nilai PGA dapat 

ditentukan secara langsung ketika terjadi gempabumi dengan mengukurnya 

menggunakan strong ground motion seismograph atau accelerograph. Hanya saja 

untuk keperluan mitigasi, cara ini tidaklah antisipatif. Kelemahan lainnya, stasiun 

accelerograph yang ada jumlahnya terbatas. Maka dari itu perhitungan tingkat 

bahaya gempabumi dilakukan menggunakan persamaan-persamaan atenuasi 

empiris (Doughlas, 2004. dalam Salwan Suheri, 2009) 

Metode kualitatif dalam penetuan zona rawan bencana gempabumi 

diantaranya adalah dengan pendekatan geologi-geomorfologi, yaitu dengan 

memperhatikan berbagai parameter berkenaan dengan proses terjadinya gempa 

seperti, zona subduksi/episenter, jenis tanah (Bath, 1979; Penaksiran  Multi Risiko 

Bencana Di Wilayah Kepesisiran Perangtritis, 2009), bentuklahan (Hasencebi & 

Ulusay, 2006; Penaksiran  Multi Risiko Bencana Di Wilayah Kepesisiran 

Perangtritis,2009), maupun jenis  batuan/kondisi geologi suatu daerah (Mosidi 

et.al, 2004; Penaksiran  Multi Risiko Bencana Di Wilayah Kepesisiran 

Perangtritis, 2009). Metode kualitatif lain yang dapat digunakan dalam penentuan 

zona rawan bencana gempabumi adalah dengan melakukan analisis atau praduga 

berdasarkan catatan atau peta peta aktivitas tektonik yang ada. 

1.5.9. Parameter dalam Penentuan Zona Rawan Gempa  

Penelitian ini lebih menekankan penentuan zona rawan gempabumi 

dengan metode kualitatif, yaitu dengan menggunakan pendekatan geologi dan 

geomorfologi. Parameter-parameter tertentu yang digunakan dalam menentukan 

zona atau daerah-daerah yang rawan bencana gempabumi dalam penelitian ini, 

diantaranya: 
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a) Jarak  

Pengaruh jarak suatu permukiman terhadap episenter sangat menentukan 

tingkat kerawanan dari permukiman tersebut. Bedasar parameter jarak, dapat 

dikatakan apabila jarak suatu permukiman dekat dengan episenter maka akan 

semakin rentan terhadap dampak dari bencana gempabumi. Demikian pula 

sebaliknya semakin jauh letak permukiman dari episenter maka kerentanannya 

akan semakin kecil.  

b) Jenis Tanah 

Parameter lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis tanah. 

Dilihat dari parameter jenis tanah, permukiman yang terletak pada tanah lunak 

atau basah akan lebih rentan terhadap gempabumi dibandingkan dengan 

permukiman yang berada atau terletak pada jenis tanah keras (Bath, 1979, dalam 

Penaksiran Multi Risiko Bencana di Wilayah Kepesisiran Perangtritis, 2009). 

Kecamatan Piyungan memiliki jenis tanah yang bervariasi, diantaranya jenis tanah 

grumusol, regosol, dan jenis tanah latosol (Peta Jenis Tanah RTRW Kabupaten 

Bantul, 2010). 

c) Bentuklahan  

Secara geomorfologis, dapat dibedakan tingkat kerusakan akibat bencana 

gempabumi dilihat dari bentuklahannya. Tingkat kerusakan gempabumi akan 

lebih parah di daerah aluvial daripada di perbukitan yang terdapat singkapan 

batuan dasar/debrock (Hasancebi dan Ulusay, 2006 dalam Penaksiran  Multi 

Risiko Bencana di Wilayah Kepesisiran Perangtritis, 2009). Bentuklahan 

merupakan salah satu indikasi mengenai kondisi lingkungan yang ada pada suatu 

wilayah. Berdasar bentuklahan di suatu wilayah dapat diketahui kondisi 

geomorfologis berupa asal proses suatu lahan dan kondisi batuannya. 

Kondisi geomorfologis di Kecamatan Piyungan terbagi atas dua satuan 

morfologi berdasar asal prosesnya yaitu berdasar asal proses struktural yang 

berupa perbukitan struktural baturagung, dan asal proses volkan berupa dataran 

fluvio volkan gunungapi Merapi. Kondisi geomorfologis asal proses berpengaruh 

terhadap formasi batuan yang ada pada daerah tersebut. 
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Berdasarkan kondisi batuan/litologi di Kecamatan Piyunga, terdapat tiga 

formasi batuan yang dapat ditemui pada daerah tersebut diantaranya adalah 

Formasi Semilir, Formasi Nglanggran, dan batuan yang merupakan hasil 

rombakan material dari gunungapi muda (Merapi). Distribusi sebaran Formasi 

Semilir dan Formasi Nglanggran terdapat pada satuan morfologi perbukitan 

struktural, sedangkan untuk distribusi material endapan gunungapi muda terdapat 

pada morfologi dataran fluvio volkan Merapi.  

Masing-masing formasi batuan yang ada di Kecamatan Piyungan memiliki 

karakteristik yang berbeda antara formasi batuan satu dengan yang lain. 

Perbedaan karakteristik pada masing-masing formasi batuan dikarenakan 

perbedaan material penyusun pada formasi batuan tersebut. Informasi berkaitan 

dengan material penyusun formasi batuan yang adal di daerah penelitian dapat 

dilihat pada Tabel 1.2 berikut. 

Tabel 1. 2 Material Penyusun Formasi Batuan 

No. Litologi Penyusun 

1 
Formasi Semilir 

(Tmse) 

Perselingan antara breksi-tuf dan breksi 

batu apung 

2 

Formasi 

Nglanggran 

(Tmn) 

Breksi volkanik, breksi aliran, aglomerat, 

lava dan tuf 

3 

Endapan 

gunungapi muda 

(Qmi) 

Tuf, abu volkanik, breksi, aglomerat, dan 

aliran lava takterpisahkan 

Sumber: Saputra 2012 

Material penyusun formasi batuan, berpengaruh terhadap kemampuan 

suatu formasi batuan dalam merambatkan getaran gempa. masing-masing formasi 

batuan/litologi memiliki kemampuan merambatkan gempa yang berbeda atau 

disebut dengan indeks seismik. Tabel 1.3 merupakan penilaian indeks seismik 

pada formasi batuan yang ada di daerah penelitian. 
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Tabel 1. 3 Indeks Seismmik Formasi Batuan 

No. Litologi Indeks Seismik 

1 
Formasi Semilir 

(Tmse) 
0,4 - 0,7 

2 

Formasi 

Nglanggran 

(Tmn) 

0,2 - 0,3 

3 

Endapan 

gunungapi muda 

(Qmi) 

7,0 - 13,8 

Sumber: Saputra 2012 

Semakin tinggi nilai indeks seismik dari formasi batuan tertentu, maka getaran 

gempa akan dirambatkan dengan baik dan memiliki potensi kerusakan yang 

tinggi. 

Hasil pemrosesan beberapa parameter dalam menentukan kerawanan 

gempabumi menghasilkan peta kerawanan bencana gempabumi di Kecamatan 

Piyungan. Sebaran zona rawan gempabumi dari peta kerawanan gempabumi 

selanjutnya akan digunakan untuk membuat peta risiko dengan memasukkan 

parameter kerentanan bangunan. 

 

1.5.10. Analisis Risiko Bencana 

Disebutkan dalam buku “Penaksiran  Multi Risiko Bencana di Wilayah 

Kepesisiran Perangtritis, (2009)”, peta merupakan suatu alat yang dapat 

digunakan  untuk kegiatan pengurangan risiko bencana. Peta merupakan 

gambaran representative permukaan bumi yang di skalakan. Secara umum 

manfaat dari peta adalah: 

a) mengetahui jarak dan arah  dari suatu tempat ke tempat lain, sehingga dapat 

menunjang proses evakuasi dan proses-proses lain dalam rangka mitigasi 

bencana, 

b) dapat menjelaskan kondisi lingkungan suatu daerah dengan cepat dan 

cakupan area yang luas, 
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c) menyajikan data yang dibutuhkan pengguna peta (penentu kebijakan dan 

pemangku kepentingan), dan  

d) menentukan usaha atau tindakan yang akan dilakukan di suatu tempat seperti 

rute/jalur evakuasi, sebaran lokasi pengungsian. 

Peta dapat memberikan informasi mengenai lokasi-lokasi daerah rawan 

hingga tingkat risiko bencana, dalam hal ini adalah bencana gempabumi. 

Penyusunan peta risiko bencana gempabumi didasarkan atas kondisi 

bahaya/bencana dan tingkat kerentanan yang dioverlay sehingga dapat 

menampilkan suatu informasi risiko suatu daerah terhadap bencana, dalam 

penelitian ini adalah bencana gempabumi. Peta bahaya berisikan informasi 

tentang daerah rawan bencana gempabumi yang diperoleh dari hasil overlay 

berbagai parameter sebagaimana disebutkan sebelumnya. 

Informasi tingkat kerentanan dalam penetian ini berfungsi memberikan 

informasi tentang kerentanan bangunan terhadap bencana gempabumi. Penyajian 

tingkat kerentanan bangunan dilakukan berdasar tipe atap dari bangunan. 

Karakteristik tipe atap bangunan dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa tipe 

diantaranya: tipe joglo, limasan, kampung, cor atau dag. Berdasar tipe atap 

bangunan yang memiliki kesamaan, dilakukan pengelompokan-pengelompokan. 

Pengelompokan yang dimaksud dalam penelitian ini dijelaskan sebagai blok 

permukiman/bangunan. 

1.5.11. Penelitian Sebelumnya 

Akhmad Muktaf Haifani, (2006) judul penelitian “Manajemen Risiko 

Bencana Gempabumi”. Bertujuan merumuskan ide konstrukstif tentang sistem 

mitigasi terhadap bencana gempabumi yang baik dan dapat diterapkan pada suatu 

kasus bencana tertentu pada wilayah tertentu dan melibatkan berbagai pihak 

secara terorganisir.  

Rencana Manajemen Risiko Bencana menyediakan suatu sistem yang 

memudahkan pemerintah daerah untuk mengimplementasikan agenda manajemen 

risiko bencana secara sistematis pada suatu wilayah termasuk aspek legal 

formalnya, institusi yang terkait, pendan aannya, kapasitas sosial dan teknisnya. 

Tujuan dari Rancangan manajemen risiko bencana adalah menyiapkan: (1)  
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rancangan kerangka kerja institusi dan legal untuk menyampaikan sistem 

Manajemen Risiko Bencana, dan (2) penggabungan program pelatihan 

Manajamen Risiko Bencana ke dalam proses internal pemerintah dan aktivitas 

bisnis secara terus menerus di dalam wilayah dengan memperkenalkan Rencana 

Manajemen Risiko Bencana sebagai praktik perencanaan yang kritis yang diambil 

oleh wilayah tersebut sebagai aturan dasar. 

Hasil yang dari penelitian adalah Peta Distribusi Kerusakan Rumah dan 

Table Rekapitulasi Kerusakan Bangunan Rumah (Rumah Penduduk) untuk 

menejemen risiko bencana di Propinsi D.I Yogyakarta dan Jawa Tengah 

Yakub Malik, (2009) dengan judul penelitian “Penentuan Tipologi 

Kawasan Rawan Gempabumi Untuk Mitigasi Bencana di Kecamatan Pangalengan 

Kabupaten Bandung”. Berujuan: (a) mengidentifikasi dampak kerusakan, 

khususnya bangunan akibat terjadinya gempabumi Tasikmalaya 2 September 

2009, (b) mengidentifikasi faktor fisik dan sosial yang menimbulkan kerawanan 

wilayah Kecamatan Pangalengan terhadap gempabumi, dan (c) menentukan 

tipologi kerawanan gempabumi untuk mitigasi bencana di Kecamatan 

Pangalengan.  

Hasil yang diperoleh adalah berupa: (a) identifikasi kondisi fisik/sosial 

akibat gempa di Kecamatan Pangalengan, (b) data/informasi dampak kerusakan 

bangunan akibat gempabumi di Kecamatan Pangalengan, dan (c) tingkat 

kerawanan bencana gempabumi di Kecamatan Pangalengan. 

Daryono, Dulbahri, dan Ananta Purwoaminta, (2009) dengan judul 

penelitian “Bencana Gempabumi”. Bertujuan: (a) menjelaskan tentang bahaya, 

dampak dan mekanisme gempabumi, dan (b) menjelaskan karakteristik wilayah 

rawan gempabumisecara konseptual dan dilanjutkan dengan penjelasan tentang 

local site effect serta indeks kerentanan seismik. Hasil penelitian: (a) peta tingkat 

risiko gempabumi di segitiga Parangtritis, dan (b) analisis tingkat risiko 

gempabumi di segitiga Parangtritis. 
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Tabel 1. 4 Tabel Penelitian Sebelumnya 

Nama Judul Penelitian Tujuan Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

Akhmad Muktaf 

Haifani, tahun 2006 

Manajemen Risiko 

Bencana Gempabumi 

Merumuskan ide konstrukstif 

tentang sistem mitigasi terhadap 

bencana gempabumi yang baik dan 

dapat diterapkan pada suatu kasus 

bencana tertentu pada wilaah 

tertentu dan melibatkan berbagai 

pihak secara terorganisir 

Identifikasi bencana dan 

kerentanannya serta evaluasi risiko 

bencana tersebut. 

Strategi pengurangan bencana 

yang bersumber dari wilayah dan 

dimiliki oleh pemegang kebijakan. 

Seperangkat peraturaan, perundan 

g-udan gan yang menyediakan 

kerangka kerja untuk interaksi 

antara berbagai organisasi/ insitusi  

Mekanisme koordinasi institusi 

yang kuat  

Peta Distribusi Kerusakan 

Rumah di Propinsi DIY dan 

Jawa Tengah. 

Table Rekapitulasi 

Kerusakan Bangunan 

Rumah (Rumah Penduduk) 

di Propinsi DIY dan Jawa 

Tengah 

 

Yakub Malik, tahun 

2009 

 

Penentuan Tipologi 

Kawasan Rawan 

Gempabumi Untuk 

Mitigasi Bencana di 

Kecamatan Pangalengan 

Kabupaten Bandung 

Mengidentifikasi dampak 

kerusakan, khususnya bangunan 

akibat terjadinya gempabumi 

Tasikmalaya 2 September 2009. 

Mengidentifikasi faktor fisik dan 

sosial yang menimbulkan 

kerawanan wilayah Kecamatan 

Pangalengan terhadap gempabumi.  

Menentukan tipologi kerawanan 

gempabumi untuk mitigasi bencana 

di Kecamatan Pangalengan 

Survei lapangan untuk 

mendapatkan gambaran fisik dan 

sosial daerah penelitian. 

Mengkaji data sekunder dari 

literatur terkait dengan 

permasalahan penelitian 

(penelitian sebelumnya, 

interpretasi dan analisis peta 

geologi, peta rupabumi, dan citra 

satelit) 

 

Identifikasi kondisi 

fisik/sosial akibat gempa di 

Kecamatan Pangalengan  

Dampak kerusakan 

bangunan akibat 

gempabumi di Kecamatan 

Pangalengan. 

Tingkat kerawanan bencana 

gempabumi di Kecamatan 

Pangalengan. 



 

 

23 

 

Daryono, Dulbahri, 

dan Ananta 

Purwoaminta, tahun 

2009 

Bencana Gempabumi Menjelaskan tentang bahaya, 

dampak dan mekanisme 

gempabumi. 

Menjelaskan karakteristik wilayah 

rawan gempabumi secara 

konseptual dan dilanjutkan dengan 

penjelasan tentang local site effect 

serta indeks kerentanan seismik 

Memetakan risiko gempabumi di 

di segitiga Parangtritis. 

Melakukan analisis risiko 

gempabumi di segitiga 

Parangtritis. 

Peta tingkat risiko 

gempabumi di segitiga 

Parangtritis. 

Analisis tingkat risiko 

gempabumi di segitiga 

Parangtritis. 

 

Fuad Febrian 

Ahmad, tahun 2013 

Analisis Spasial Daerah 

Rawan Bencana 

Gempabumi Kecamatan 

Piyungan Kabupaten 

Bantul  

 

Mengetahui tingkat kerawanan 

gempa di Kecamatan Piyungan. 

Menemukan skenario mitigasi 

bencana yang paling sesuai guna 

mengurangi/ meminimalisir 

dampak apabila terjadi bencana 

gempabumi di Kecamatan 

Piyungan 

Melakukan pemetaan  tingkat 

kerentanan bangunan di 

Kecamatan Piyungan terhadap 

bencana gempabumi 

Analisis pola keruangan untuk 

mitigasi bencana gempabumi di 

Kecamatan Piyungan 

Peta Area Rawan 

Gempabumi Kecamatan 

Piyungan. 

Peta Skenario Mitigasi 

Bencana Gempabumi 

Kecamatan Piyungan 
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1.6. Kerangka Pemikiran 

Bencana merupakan ancaman yang tidak dapat dihindari, akan tetapi 

dampak yang mungkin timbul akibat bencana tersebut dapat 

dikurangi/diminimalisir dengan tindakan preventif. Ketidaktahuan masyarakat dan 

tidak adanya antisipasi pengurangan risiko bencana merupakan penyebab 

timbulnya banyak korban jiwa maupun kerugian materi saat terjadi bencana.  

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui sebaran daerah rawan bencana 

gempabumi dan menentukan tingkat kerentanan bangunan terhadap bencana 

gempabumi pada setiap satuan/unit analisis di daerah penelitian. Penentuan daerah 

rawan gempabumi dimaksudkan untuk mengetahui pola sebaran area/daerah yang 

rawan dan tingkat kerawanannya terhadap gempabumi. Penentuan tingkat 

kerawanan gempabumi di daerah penelitian menggunakan parameter bentuklahan, 

jenis tanah, dan jarak terhadap patahan. Kondisi geomorfologis yang digunakan 

dalam parameter bentuklahan adalah kondisi morfologi dan geologi/batuan 

penyusun dari satuan lahan yang ada didaerah penelitian. Parameter jenis tanah 

menggunakan tingkat kandungan lempung dalam penyekorannya. Digunakan 

analisis buffer dalam menentukan jarak suatu tempat terhadap patahan yang ada di 

daerah penelitian. 

Penentuan kelas kerentanan bangunan di daerah penelitian bermaksud 

untuk mengetahui tingkat kerentanan bangunan berdasar karakteristik atap 

bangunannya. Kondisi/karakteristik atap bangunan yang dimaksud diantaranya: 

tipe joglo, limasan, kampung dan atap cor/dag. Keseragaman karakteristik atap 

bangunan didaerah penelitian digunakan sebagai unit analisis dalam penelitian ini. 

Informasi sebaran daerah rawan gempa dan kerentanan bangunan tersebut akan 

digunakan untuk membuat pemetaan risiko bencana. Analisis peta risiko bencana 

menghasilkan informasi berkaitan tentang sebaran bangunan dengan tingkat risiko 

pada kelas kerawanan tertentu. 

Informasi tingkat risiko gempabumi terhadap bangunan yang ada di daerah 

penelitian digunakan sebagai bahan dalam penentuan skenario mitigasi bencana. 

Maksud dibuat skenario mitigasi bencana adalah untuk meningkatkan kemampuan 
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(capacity) dari element at risk di daerah penelitian.  Peningkatan kemampuan 

untuk mengurangi tingkat risiko yang ada di daerah penelitian dapat dilakukan 

dengan berbagai cara diantaranya: peningkatan pemahaman masyarakat terhadap 

gempabumi, penggunaan bahan dan standar bangunan tahan gempa, penentuan 

jalur dan tempat evakuasi apabila terjadi gempabumi. Skenario mitigasi yang 

dibuat dalam penelitian ini adalah dengan menentukan tempat dan jalur evakuasi 

apabila terjadi bencana gempabumi di daerah penelitian. 

Skenario mitigasi bencana merupakan langkah awal dalam mengurangi 

dampak yang mungkin timbul apabila terjadi bencana gempabumi. Diharapkan 

informasi tentang bencana gempabumi dalam penelitian ini dapat memberikan 

wawasan kebencanaan kepada pembaca, meningkatkan pemahaman pada 

pembaca berkaitan dengan kebencanaan khususnya bencana gempabumi. 

                     

1.7. Metode Penelitian 

1.7.1. Penentuan daerah penelitian  

Tahap persiapan awal merupakan langkah pengumpulan data dan 

mempersiapkan data data yang akan digunakan pada langkah selanjutnya dalam 

melangsungkan penelitian. Berdasar Peta Rupa Bumi yang tersedia, diperoleh 

data bentuklahan, dan sebaran zona patahan di daerah penelitian dan sekitarnya. 

Peta jenis tanah diturunkan menjadi data Peta Jenis Tanah Kabupaten Bantul. 

Data citra selanjutnya diturunkan menjadi data tipe/karakteristik atap bangunan 

yang nantinya digunakan dalan pembuatan peta kerentanan bangunan terhadap 

bencana gempabumi di Kecamatan Piyungan. Untuk memperoleh data jarak blok 

permukiman dari zona patahan, digunakan oprasi buffer pada software pemetaan 

ArcGIS . 

Penelitian dilakukan di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Provinsi 

D.I Yogyakarta. Kecamatan Piyungan dipilih karena Kecamatan Piyungan  

merupakan salah satu dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul yang 

terkena dampak kerusakan paling parah akibat gempabumi tahun 2006.  

Berdasar dampak dari kejadian gempabumi tahun 2006, Kecamatan 

Piyungan dapat dikatakan merupakan kecamatan yang memiliki bentuklahan yang 
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bervasiasi dibandingkan kecamatan lain di Kabupaten Bantul. Bentuklahan yang 

ada di Kecamatan Piyungan yaitu memiliki daerah yang merupakan dataran asal 

proses fluvial dan struktural. Daerah yang merupakan bentuklahan asal proses 

fluvial di Kecamatan Piyungan adalah berupa dataran aluvial (dataran fluvio 

volkan Merapi). Kecamatna Piyungan juga memiliki daerah yang merupakan 

perbukitan bentukan dari proses lipatan dan patahan (struktural) dengan 

perbukitan struktural baturagung sebagai bentuklahan minornya. Berdasar studi 

pustaka yang dilakukan dalam penelitian ini, adanya variasi bentuklahan  akan 

menimbulkan adanya variasi tingkat kerawanan terhadap bencana khususnya 

gempabumi. Dijelaskan dalam buku “Penaksiran  Multi Risiko Bencana Di 

Wilayah Kepesisiran Perangtritis” yang di terbitkan oleh PSBA UGM bahwa 

karakteristik bentuklahan asal proses struktural akan lebih dapat meredam getaran 

gempabumi dibanding bentuklahan asal proses fluvial. Penilaian kelas kerawanan 

gempa berdasar bentuk lahan, dibahas lebih mendalam pada sub-bab lain dalam 

hasil dan pembahasan penelitian ini. 

Jenis tanah di Kecamatan Piyungan bervariasi antara daerah yang berada 

di atas perbukitan dan pada dataran aluvial yang ada di Kecamatan Piyungan. 

Jenis tanah juga merupakan faktor penentu dalam pemetaan daerah rawan gempa. 

Jenis tanah satu dengan yang lain memiliki kemampuan yang berbeda dalam 

merambatkan gelombang yang mana dalam hal ini adalah gelombang seismik. 

Secara geomorfologis, Kecamatan Piyungan dipilih sebagai daerah 

penelitian karena Kecamatan Piyungan merupakan salah satu dari beberapa 

kecamatan yang berada di sekitar sesar opak yang sangat memungkinkan menjadi 

sumber gempa. Bentuklahan, jenis tanah, dan jarak terhadap episenter merupakan 

faktor penentu dalam melakukan pemetaan daerah rawan bencana gempabumi. 

1.7.2. Tipe data 

Sebagai sumber informasi dalam penelitian, berbagai tipe data yang 

digunakan memiliki peran yang sangat penting. Berbagai tipe data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data citra satelit, data tabular, 

maupun data yang diperoleh dari literatur-literatur studi pustaka. 
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Berbagai macam data citra satelit penginderaan jauh yang ada, peneliti 

menggunakan Citra Quickbird sebagai sumber data primer dalam penelitian ini. 

Tahun pencitraan dari Citra Quickbird yang digunakan adalah tahun 2006. 

Peneliti memperoleh data Citra Quickbird tahun 2006  dari data raster RTRW 

(Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Bantul tahun 2010. 

Data tabular yang digunakan dalam penelitian ini salah satunya merupakan 

data dari hasil observasi lapangan, data dari instansi yang berkepentingan seperti 

data dari Bappeda Kabupaten Bantul maupun data dari BPS Kabupaten bantul. 

Studi pustaka dilakukan untuk menambah data yang tidak tidak dapat 

diperoleh dari data citra satelit maupun dari data tabular. Berbagai data dari 

literatur yang digunakan adalah laporan penelitian, jurnal ilmiah dan publikasi 

ilmiah dari instansi terkait, diantaranya adalah dari Bakornas PB, PSBA (Pusat 

Studi Bencana Alam) UGM, pusat penelitian BMKG (Badan Meteorologi, 

Klimatologi dan Geofisika), dan sumber lain yang relevan dengan penelitian ini. 

1.7.3. Metode pengumpulan data 

Cara atau metode pengumpulan data merupakan salah satu tahapan 

penting, sehingga data yang dikumpulkan merupakan data yang berkualitas dan 

juga memiliki nilai efektifitas dan efisiensi. Peneliti  menggunakan dua cara 

pengumpulan data, yaitu dengan pengumpulan data primer dan pengumpulan data 

sekunder. 

a) Pengumpulan Data Primer  

Data primer merupakan data yang diperoleh dengan cara membuat atau 

dengan perolehan langsung di lapangan, yaitu dengan cara survei maupun dengan 

menggali informasi yang dapat diperoleh dari data-data penginderaan jauh sebagai 

sumber datanya. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa 

data citra penginderaan jauh daerah penelitian dan data hasil survei langsung di 

lapangan. 

b) Data Citra  

Metode pengumpulan data primer yang bersumber dari data citra satelit 

adalah dengan cara interpretasi (melalui citra penginderaan jauh sesuai dengan 

unsur-unsur interpretasinya) kenampakan obyek  yang terekam oleh satelit. Fungsi 
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dari data citra adalah sebagai sumber untuk membuat data turunan berupa 

penggunaan lahan permukiman di daerah penelitian.  

Kenampakan obyek  yang terekam diantaranya adalah kenampakan lahan 

daerah penelitian, yang dapat diturunkan menjadi data turunan lain seperti sebaran 

point of interest atau tempat-tempat penting, sebaran dari lokasi bangunan, 

penggunaan lahan, dalam hal ini yang bersangkutan dengan mitigasi bencana 

seperti interpretasi geomorfologi untuk memperkuat parameter bentuklahan yang 

digunakan dalam penentuan zona rawan gempabumi 

Interpretasi citra memerlukan pemahaman khusus agar hasil interpretasi 

yang dilakukan memiliki hasil yang maksimal. Pemahaman dalam interpretasi 

merupakan dasar untuk mengenali obyek yang tercitrakan. Kunci interpretasi 

merupakan dasar dalam mengenali kenampakan obyek di lapangan dari data citra 

satelit. Kunci interpretasi yang digunakan dalam pengenalan obyek pada citra 

adalah rona dan warna, bentuk, ukuran, pola, tekstur, bayangan, asosiasi, dan 

situs. 

c) Survei 

Survei (observasi lapangan) merupakan kegiatan pengumpulan data 

dengan melakukan kontak secara langsung di lapangan dengan obyek  di 

lapangan. Obyek  kajian dalam penelitian ini adalah blok permukiman (berdasar 

karakteristik atap bangunan) di Kecamatan Piyungan. Gempabumi mengakibatkan 

kerusakan atau risiko terhadap bangunan dalam blok permukiman yang menjadi 

objek kajian penelitian ini. Peneliti juga melakukan survei terhadap ketersediaan 

jalur dan tempat evakuasi serta sarana penunjang lain dalam rangka pengurangan 

risiko bencana gempabumi di Kecamatan Piyungan.  

Observasi/survei lapangan yang dilakukan untuk menentukan tingkat 

kerentanan bangunan terhadap gempa, bangunan dibedakan berdasar jenis 

penutup/atapnya. Kriteria/jenis atap bangunan yang digunakan diantaranya: tipe 

joglo, tipe limasan, tipe limasan ireguler, tipe kampung, tipe kampung ireguler 

dan tipe dak/cor. Survei juga dilakukan untuk kondisi jalan  dalam rangka 

penentuan skenario mitigasi bencana. Dibutuhkan tabel atau list agar 
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mempercepat perolehan data, rencana tabel yang akan digunakan dalam survei 

yang akan dilakukan dalam penelitian adalah sebagaimana tabel 1.5 berikut: 

Tabel 1. 5. Chek List Survei Kondisi Jalur Evakuasi. 
Nama  

Jalur 

Kondisi Jalan Rambu-

Rambu 

Dapat dilalui 

masa 

Keterangan 

Baik Sedang Buruk Ada Tidak Ya Tidak 

Jalur 1 v   v  v  Layak 

 

Penentuan kelayakan dari jalur evakuasi tersebut adalah persentase dari 

macam kriteria jalur evakuasi yang telah ditentukan tersebut. Berdasar kriteria 

jalan dalam tabel 1.3, setidaknya ada dua kriteria dapat terpenuhi, maka jalur 

tersebut layak dijadikan sebagai jalur evakuasi. 

d) Sampling 

Metode survei yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan metode sampling atau memilih obyek-obyek  yang dapat mewakili 

kondisi dari banayak obyek yang memiliki kesamaan tertentu (sampel) obyek  lain 

yang ada dilapangan. Cara pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah dengan metode purposive sampling. Purposive sampling adalah 

penekanan pada pemilihan anggota sampel yang akan di survei dengan 

pertimbangan mendalam sehingga dianggap/diyakini oleh peneliti akan benar-

benar mewakili karakteristik populasi/sub-populasi obyek  kajian. dengan kata 

lain bahwa anggota sampel harus mewakili anggota populasi baik atas dasar 

karakter individu, karakter strata, karakter kelompok, karakter ruang, maupun 

karakter ruang dalam dimensi temporalnya.  

Hasil interpretasi atap berdasar karakteristiknya melalui citra penginderaan 

jauh merupakan data atau sumber informasi yang perlu dipastikan kebenarannya 

di lapangan. Berdasar hasil interpretasi, diketahui total atau jumlah keseluruhan 

dari bangunan yang ada di daerah penelitian. Cara penentuan jumlah sampel yang 

akan diambil adalah dengan mengambil sepuluh persen dari jumlah total 

bangunan yang ada di daerah penelitian. Pembagian dalam pengambilan sampel 
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pada masing-masing karakteristik atap bangunan dilakukan dengan mengetahui 

terlebih dahulu persentase dari setiap karakteristik atap terhadap keseluruhan 

jumlah bangunan yang ada di daerah penelitian, persentase tersebut selanjutnya 

dikalikan dengan jumlah total sampel yang akan diambil untuk menghasilkan 

jumlah pengambilan sampel pada masing masing karakteristik atap bangunan.  

e) Pengumpulan Data Sekunder 

Penelitian ini juga menggunakan data sekunder sebagai sumber informasi. 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak pihak terkait atau 

dengan kata lain memanfaatkan data yang sudah ada. Data sekunder yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa data Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) 

digital/shapefile (shp). Shapefile/data peta yang digunakan adalah data yang 

dikeluarkan oleh BAKOSURTANAL (Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan 

Nasional) yang kini berganti nama menjadi BIG (Badan Informasi Geospasial).  

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah  data peta dasar 

daerah penelitian yang didapat dari single base map D.I Yogyakarta tahun 2010. 

Data single base map tersebut yang digunakan dalam pembuatan peta dasar 

daerah penelitian. Data lain yang digunakan sebagai paramerter pembuatan peta 

rawan bencana daerah penelitian adalah berupa data zona patahan yang diperoleh 

dari peta RTRW Kabupaten Bantul tahun 2010-2030. 

Data penunjang lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah data peta 

dengan format (*.jpg) berupa peta bentuklahan. Data single base map dan data 

peta dengan format *jpg tersebut merupakan data sekunder yang digunakan 

sebagai sumber dalam penentuan zona rawan gempabumi di daerah penelitian. 

Data dengan format *jpg tersebut perlu dirubah formatnya kedalam bentuk 

shapefile agar dapat diolah dengan software pemetaan yang dalam hal ini adalah 

ArcGIS .  

1.7.4. Analisis Data 

Secara umum  penelitian ini terbagi atas tiga tahap penelitian, diantaranya: 

a) Tahap Persiapan Data 

Tahap persiapan data merupakan tahap awal dimana peneliti melakukan 

studi pustaka untuk mencari referensi terkait dengan penelitian yang akan 
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dilakukan. Menyusun kerangka penelitian berdasar berbagai sumber sebagai 

referensi dalam melakukan penelitian. Mengumpulkan data data terkait dengan 

penelitian serta melakukan pembuatan peta dasar daerah penelitian yang nantinya 

digunakan sebagai sumber informasi saat melakukan survei lapangan. Diantara 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data citra penginderaan jauh 

(Quickbird tahun 2006), peta geologi lembar Yogyakarta, peta jenis tanah (RTRW 

Kabupaten Bantul, 2010). 

b) Tahap Pengolahan Data 

Penelitian ini melakukan pengolahan data yang berbeda antara data satu 

dengan data yang lain. Pengolahan data berupa citra satelit, peneliti menggunakan 

perangkat lunak/software pemetaan ArcGIS  9.3 dalam pengolahannya. 

Pengolahan data citra yang dilakukan dalam hal ini adalah mekakukan koreksi 

geometri untuk menentukankan sistem koordinat pada citra satelit yang belum 

memiliki koordinat atau sistem koordinatnya masih belum  tepat. Citra yang telah 

terkoreksi selanjutnya akan diinterpretasi dan digitasi untuk mendapatkan data 

turunan yaitu berupa data vektor (shapefile).  

Interpretasi atau proses mengenali obyek dari citra berdasarkan unsur 

unsur interpretasinya. Interpretasi  merupakan bagian dari tahapan yang harus 

dilakukan sebelum melakukan digitasi. Digitasi merupakan pengolahan data citra 

untuk mendapatkan data baru, dengan cara memberikan batasan-batasan berupa 

titik, gasis, maupun area pada kenampakan obyek yang tergambar pada citra. Data 

hasil dari proses digitasi adalah data vektor dalam hal ini berupa data dengan 

format shapefile (*shp). Data shapefile adalah data yang nantinya digunakan 

dalam pemetaan daerah rawan gempabumi dengan menggunakan software 

pemetaan ArcGIS. Data yang diperoleh dari proses digitasi pada kasus ini adalah 

data penggunaan lahan blok permukiman berdasar karakteristik atap bangunan.  

Data blok permukiman dalam penelitian ini merupakan data untuk peta 

tentatif blok permukiman di Kecamatan Piyungan. Kebenaran dari peta tentatif 

karakteristik blok  permukiman beserta penggunaan lahan dan jalur patahan hasil 

dari interpretasi dan digitasi, perlu dilakukan survey atau observasi lapangan. 

Kegiatas survei lapangan yang dilakukan adalah mendapatkan gambaran/ kondisi 
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fisik blok permukiman dan kenampakan fisik penggunaan lahan maupun jalur 

patahan yang ada di daerah penelitian. 

c) Menentukan Kelas Kerawanan Gempa 

Pemetaan rawan gempabumi Kecamatan Piyungan terdiri dari beberapa 

tahapan. Tahap pertama adalah melakukan pengharkatan dari berbagai fitur yang 

digunakan dalam pemetaan daerah rawan gempabumi. Fitur yang digunakan 

dalam pemetaan kerawanan pada daerah penelitian diantaranya adalah jarak, jenis 

tanah, dan bentuklahan di daerah penelitian. Hasil pengharkatan selanjutnya 

dilakukan penggabungan skor/harkat untuk memperoleh jumlah harkat total dan 

dilakukan pengelasan tingkat bahayanya. Pemetaan rawan bencana juga 

menggunakan metode overlay antara fitur-fitur yang digunakan sebagai parameter 

seperti telah disebutkan sebelumnya. Pengharkatan atau pemberian skor pada 

masing-masing parameter yang digunakan menggunakan ketentuan semakin besar 

nilai dari skor yang digunakan, maka akan semakin rawan terhadap gempabumi. 

Pengharkatan yang digunakan pada parameter penggunaan lahan 

permukiman yang ada di daerah penelitian adalah seperti tabel 1.6 berikut. 

Tabel 1. 6. Skoring Parameter Bentuklahan. 
No. Bentuklahan minor Skor 

1 Kaki gunung 25 

2 Perbukitan sinklinal 15 

Pengharkatan tersebut merupakan asumsi bahwa bentuklahan kaki gunung 

yang merupakan endapan material Gunungapi Merapi yang terbawa arus Sungai 

Opak lebih rawan terkena dampak gempabumi dibandingkan dengan bentuklahan 

perbukitan sinklinal. “Tingkat kerusakan gempa akan lebih parah di dataran 

aluvial dari pada di pebukitan yang terdapat singkapan batuan dasar/bedrock” 

Hasancebi & Ulusay, (2006) dalam Penaksiran  Multi Risiko Bencana di Wilayah 

Kepesisiran Perangtritis, (2009).   

Pengharkatan jarak/lokasi blok permukiman dari zona patahan (sesar) 

yang ada di sekitar daerah penelitian. Penentuan jarak blok permukiman dari zona  

patahan adalah dengan menggunakan analisis buffer dengan menggunakan 

software ArcGIS. Interval range buffer yang digunakan adalah 1000m. 
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Kecamatan Piyungan terbagi menjadi tujuh range terhitung dari Sesar Opak. 

Keseluruhan dari range buffer hasil analisis yang sudah diperoleh selanjutnya 

diharkat dengan ketentuan sebagaimana Tabel 1.7 berikut. 

Tabel 1. 7. Skoring Parameter Jarak Permukiman  

Terhadap Zona Patahan. 
No. Jarak dari sesar (dalam 

meter) 

Skor 

1 1000 70 

2 2000 60 

3 3000 50 

4 4000 40 

5 5000 30 

6 6000 20 

7 7000 10 

Asumsi yang digunakan dalam penentuan parameter jarak kedalam pemetaan zona 

rawan gempa adalah semakin dekat letak suatu permukiman dengan zona patahan 

maka akan lebih rawan dibanding dengan yang lebih jauh dari zona patahan, 

(Metodologi Pemetaan Risiko Bencana Provinsi D.I Yogyakarta, 2008).  

Menurut data jenis tanah dari BPDAS Serayu-Opak-Progo, Kecamatan 

Piyungan terbagi atas tiga jenis tanah diantaranya adalah jenis tanah grumusol, 

latosol dan jenis tanah regosol. Secara spesifik jenis tanah grumusol yang ada di 

Kecamatan Piyungan terbagi dua diataranya grumusol hitam kelabu dan grumusol 

kelabu tua. Jenis tanah regosol yang ada di Kecamatan Piyungan juga terbagi dua 

yaitu regosol pasir dan regosol berpasir geluh. Tabel 1.8 merupakan metode 

penentuan/pemberian skor untuk parameter jenis tanah 

Tabel 1. 8. Skoring Parameter Jenis Tanah. 
No Jenis tanah Skor 

1 Latosol merah 70 

2 Grumusol kelabu tua 60 

3 Grumusol hitam kelabu 55 

4 Regosol berpasir geluh 45 

5 Regosol pasir 40 

Penentuan skor untuk parameter jenis tanah menggunakan asumsi bahwa tanah 

yang memiliki karekteristik lunak akan lebih baik dalam menghantarkan getaran 

gempa dibanding dengan tanah yang memiliki karakteristik tanah yang keras. 

Menurut bath (1979), dalam Penaksiran  Multi Risiko Bencana Di Wilayah 
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Kepesisiran Perangtritis (2009), “efek gempa akan sangat kuat pada konsdisi 

tanah yang lunak dan basah daripada tanah yang keras dan kering”.  Tanah yang 

paling lunak diantara jenis tanah yang ada di daerah penelitian adalah jenis tanah 

grumusol yang merupakan tanah dengan umur tua dengan tekstur lempung 

sehingga mampu merambatkan getaran gempa dengan baik.  Jenis tahan latosol 

memiliki karakteristik yang hampir sama dengan grumusol, keduanya sama sama 

merupakan tanah yang lunak. Jenis tanah latosol memiliki kandungan lempung 

yang relatif lebih rendah dibanding jenis tanah grumusol. Jenis tanah paling keras 

yang terdapat di Kecamatan Piyungan adalah jenis tanah  regosol. Regosol 

merupakan tanah baru/muda dan bersifat meloloskan air dan bertekstur pasiran.  

Parameter hasil pengharkatan selanjutnya ditmpangsusunkan/overlay 

untuk mendapatkan nilai gabungan/total dari skor masing-masing parameter. 

Hasil skor total selanjutnya dikelaskan menjadi kelas kerawanan rendah, sedang 

dan kerawanan tinggi. 

d) Menentukan Kelas Kerentanan Bangunan 

Tingkat kerentanan bangunan merupakan tahap lanjutan dalam penelitian 

ini. Asumsi yang digunakan dalam skoring kerentanan bangunan masih sama 

dengan yang digunakan dalam skoring kerawanan gempa, yaitu semakin besar 

nilai skornya maka semakin rentan terhadap gempa. Skoring yang digunakan 

untuk penentuan kelas kerentanan bangunan adalah sebagaimana tabel 1.9. 

Tabel 1. 9. Skoring Kerentanan Bangunan. 
No. Tipe atap Skor 

1 Cor/ dag  50 

2 Kampung 40 

3 Limasan 35 

4 Joglo 25 

 

Tabel 1. 10 Analisis Rentang Kelas Kerentanan Bangunan. 
 

Analisis penentuan kelas kerentanan bangunan dalam penelitian ini 

menggunakan analisis rentang kelas kerentanan bangunan seperti pada tabel 1.10. 

No. Rentang skor Kelas kerentanan 

1 41,7 - 50 Tinggi 

2 33,4 – 41,6 Sedang 

3 25 – 33,3 Rendah 
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Berbagai tipe atap bangunan yang ada di Kecamatan Piyungan, bangunan dengan 

tipe atap cor/dag merupakan yang paling rentan roboh apabila terguncang, 

sedangkan tipe atap bangunan yang paling aman adalah bangunan dengan tipe 

joglo. Pembagian kelas kerentanan bangunan yang digunakan akan dibahas lebih 

lanjut pada bagian hasil dan pembahasan dalam penelitian ini. 

e) Tingkat Risiko Bangunan Terhadap Gempa 

Risiko bencana merupakan potensi kerugian yang ditimbulkan akibat 

bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang data berupa kematian, 

luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau 

kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat, (Bakornas PB, 2007). 

Risiko bencana merupakan pertemuan antara bancana (hazard) dan 

kerentanan (vulnerability) yang mana dalam metode sebelumnya telah ditentukan. 

Untuk menentukan tingkat risiko bangunan terhadap gempabumi, digunakan 

metode skoring dengan mengikutsertakan faktor pembobot. Penggunaan faktor 

pembobot merupakan salah satu cara atau pendekatan untuk menjawab asumsi 

bahwa kelas kerentanan rendah belum tentu akan memiliki tingkat risiko yang 

rendah pula apabila bangunan yang dimaksud berada pada kawasan atau area 

dengan kerawanan tinggi dan berlaku pula sebaliknya. Tabel 1.11 berikut 

merupakan tabel penentuan skor dan bobot pada masing masing aspek penentu 

tingkat risiko bangunan terhadap gempa. 

Tabel 1. 11. Penentuan Tingkat Risiko Bangunan Terhadap Gempa 
No. Kelas Skor Pembobot x Skor 

Kerawanan (3) Kerentanan (2) 

1. Tinggi 3 9 6 

2. Sedang 2 6 4 

3. Rendah 1 3 2 

Berdasar metode tersebut, pendekatan dalam penilaian tingkat risiko 

bangunan terhadap gempabumi di Kecamatan Piyungan dengan variasi kelas 

kerawanan dan kerentanan bangunan yang berbeda dapat lebih disederhanakan.  
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f) Tahap Presentasi Data 

Data hasil dalam penelitian disajikan atau ditampilkan secara lebih 

informatif dengan cara melakukan pemetaan. Data yang dihasilkan dari tahap 

pengolahan data diantaranya adalah data parameter bentuklahan, jenis tanah dan 

jarak terhadap patahan. Data parameter hasil olahan pada tahap pengolahan data 

digunakan dalam penentuan kelas kerawanan atau zona rawan gempa. Data 

karakteristik atap bangunan hasil digitasi digunakan dalam penentuan tingkat 

kerentanan bangunan. Hasil overlay dari data kerentanan dan kerawanan 

menghasilkan data tingkat risiko bangunan terhadap gempabumi di Kecamatan 

Piyungan dan selanjutnya dipetakan dalam tahap presentasi data. 

Presentasi data yang akan dilakukan yakni dengan cara menampilkan data-

data yang ada kedalam bentuk spasial atau dengan menampilkan kedalam bentuk 

peta digital maupun peta cetak. Pemetaan yang akan dilakukan pada tahap ini 

adalah menampilkan daerah rawan gempabumi di Kecamatan Piyungan lengkap 

beserta dengan jalur dan tempat evakuasi. Tahap presentasi data bermaksud untuk 

menginformasikan kepada pencari informasi tentang zona rawan rawan bencana 

gempabumi di Kecamatan  Piyungan. Informasi lain yang dapat diperoleh dari 

peta hasil penelitian ini adalah berkenaan dengan informasi jalur dan tempat 

evakuasi apabila terjadi gempabumi di daerah tersebut. 
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1.7.5. Diagram Alir Penelitian 
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1.7.6. Metode analisis data  

a) Analisis Data Citra. 

Data citra yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa Citra 

Quickbird dengan resolusi spasial tinggi, yaitu empat meter pada visible range 

dan satu meter untuk pankromatik. Dengan nilai resolusi tersebut, Citra Quickbird 

dipilih untuk digunakan dalam penelitian ini sebagai sumber data. Citra Quickbird 

yang digunakan dalam penelitian ini memiliki tahun perekaman 2006.  

 Analisis data citra yang dilakukan adalah interpretasi citra. Interpretasi 

merupakan kegiatan mengenali obyek  tanpa kontak langsung dengan obyek  

kajian dilapangan yaitu melalui wahana citra penginderaan jauh. Hasil interpretasi 

citra penginderaan jauh yang diperoleh adalah  kenampakan lahan daerah 

penelitian, blok permukiman, penggunaan lahan up to date sesuai dengan data 

citra satelit yang digunakan, selain itu informasi jarak suatu tempat terhadap 

tempat lain di daerah penelitian juga dapat diperoleh pada tahap ini.  

b) Analisis Pola Keruangan  

Analisis pola keruangan yang akan dilakukan dalam penelitian ini, peneliti 

lebih menitikberatkan pada agihan dari area mana saja yang rawan terhadap 

bencana gempabumi. Penentuan zona rawan bencana yang dilakukan berdasar 

pada parameter-parameter yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dilakukan 

pengharkatan berdasar skoring pada setiap parameter yang dijumlahkan untuk 

mendapatkan skor total dan selanjutnya hasil dari harkat total diklasifikasikan 

menjadi tingkat kerawanan rendah, sedang dan tinggi. Untuk menyajikan data 

tingkat kerawanan bencana gempabumi dalam penelitian ini, digunakan metode 

pemetaan zona rawan bencana gempabumi di daerah penelitian. Analisis lanjutan 

dari pemetaan zona rawan bencana gempabumi di Kecamatan Piyungan, 

dilakukan review dari agihan zona rawan bencana secara manual. Hasil dari 

analisis pola keruangan berupa agihan zona dan tingkat kerawan bencana 

gempabumi di daerah penelitian.  

c) Penekanan Unit Analisis  

Unit analisis merupakan satuan terkecil dalam penelitian, yang menjadi 

pokok bahasan dalam penelitian tersebut. Penelitian ini menggunakan lebih dari 
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satu unit analisis untuk menentukan risiko bencana. Risiko bencana muncu/timbul 

sebagai akibat dari adanya kombinasi antara bahaya (hazard) dan kerentanan 

(vulnerability). Penekanan unit analisis pada kedua unsur risiko tersebut berbeda 

antara satu dengan yang lain. 

Unit analisis dalam penentuan bahaya/daerah rawan gempabumi adalah 

berdasarkan zona rawan gempabumi di Kecamatan Piyungan. Pembahasan dalam 

analisis daerah rawan gempabumi lebih kepada sebaran daerah rawan gempa di 

daerah penelitian. Pemetaan kerentanan bangunan menggunakan unit analisis 

berupa blok permukiman berdasarkan karakteristik atap bangunan.  

Penelitian ini lebih menekankan analisis terhadap zona rawan gempabumi 

di daerah penelitian untuk pemetaan kerawanan gempabumi. Karakteristik atap 

bangunan sebagai unit analisis dalam pemetaan kerentanan bangunan terhadap 

gempabumi. Pemilihan blok permukiman berdasar karakteristik atap sebagai unit 

analisis dalam penelitian ini dikarenakan kemampuan setiap tipe/karakteristik atap 

bangunan yang berbeda dalam merespon getaran gempa. Survey lapangan 

dilakukan untuk mengetahui kondisi aktual karakteristik atap bengunan yang ada 

di daerah penelitian. Kondisi karakteristik atap bangunan yang ada di daerah 

penelitian sebagian besar tidak mengalami perubahan antara  hasil interpretasi 

pada citra dan saat dilakukan survey lapangan. 

Hasil pemetaan kerawanan dan kerentanan yang telah dioverlay, 

menghasilkan peta risiko bencana gempabumi Kecamatan Piyungan. Pemetaan 

risiko bencana merupakan bagian dari tahapan dalam pembuatan skenario mitigasi 

bencana.  

d) Pembuatan Skenario Mitigasi 

Pembuatan skenario mitigasi bencana merupakan tahap  selanjutnya dalam 

penelitian ini. Pembuatan skenario mitigasi bencana bertujuan mengurangi atau 

meminimalisir dampak yang mungkin timbul apabila terjadi bencana gempabumi. 

Selain faktor manusia, faktor lain yang terancam bencana gempabumi dalam 

penelitian ini adalah blok bangunan/permukiman yang ada di Kecamatan 

Piyungan. Secara fisik, mitigasi yang dilakukan adalah dengan mengetahui lokasi 

mana saja yang rawan terhadap gempabumi, sehingga pambangunan untuk 
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permukiman maupun aktifitas manusia tidak dilakukan di tempat tersebut. 

Sebagaimana disebutkan oleh Bakornas PB (2007) langkah mitigasi lain secara 

fisik yang dapat dilakukan adalah dengan peningkatan kapasitas/kemampuan  

bangunan, yaitu dengan bangunan tahan gempa untuk pembangunan pada area-

area yang rawan gempabumi. Skenario mitigasi lain yang dilakukan untuk 

evakuasi penduduk saat terjadi dan pasca terjadinya bencana gempabumi adalah 

dengan pembuatan rencana jalur dan tempat evakuasi untuk bencana gempabumi. 

 

1.8. Batasan Operasional 

a) Bahaya adalah suatu fenomena alam atau buatan yang mempunyai potensi 

mengancam kehidupan manusia, kerugian harta benda dan kerusakan 

lingkungan (Bakornas PB, 2007). 

b) Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam 

dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang 

disebabkan, baik oleh faktor alam dan /atau faktor non alam maupun 

faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, 

kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 

(Definisi bencana menurut UU No. 24 tahun 2007). 

c) Bentuklahan merupakan konfigurasi permukaan lahan (land surface) 

yang mempunyai bentuk-bentuk khusus. Suatu bentuk lahan akan dicirikan 

oleh struktur atau batuannya, proses pembentukannya, dan mempunyai 

kesan topografi spesifik. Wiradisastra et  al. (1999) 

d) Episenter adalah proyeksi tegak lurus hiposenter ke permukaan humi 

(BMKG, 2010). 

e) Gempa runtuhan adalah gempa lokal yang terjadi apabila suatu gua di 

daerah topografi karst atau di daerah pertambangan runtuh (Pusat 

Penelitian dan Pengembangan Badan Meteorologi dan Geofisika, 2010).  

f) Gempa tektonik merupakan gempa yang disebabkan oleh gerakan 

lempeng tektonik yang terus menerus (Pusat Penelitian dan Pengembangan 

Badan Meteorologi dan Geofisika, 2010). 
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g) Gempa vulkanik adalah gempa yang disebabkan oleh kegiatan vulkanis 

(gunungapi) (Pusat Penelitian Dan Pengembangan Badan Meteorologi dan 

Geofisika, 2010). 

h) Gempabumi merupakan peristiwa dimana terjadi guncangan di bumi yang 

diakibatkan adan ya tumbukan antar lempeng yang dikenal dengan 

aktivitas tektonik , patahan akibat aktivitas gunungapi  atau yang disebut 

aktifitas vulkanik maupun runtuhan batuan (Bakornas PB, 2007). 

i) Grumusol adalah merupakan tanah dengan kadar liat lebih dari 30%, 

bersifat mengembang jika basah dan retak-retak jika kering (Pusat 

Penelitian Tanah Bogor, 1982). 

j) Hiposenter adalah titik dalam perut bumi yang merupakan sumber gempa. 

(BMKG, 2010)  

k) Interpretasi citra merupakan perbuatan mengkaji foto udara atau citra 

dengan maksud untuk mengidentifikasi obyek  dan menilai arti pentingnya 

obyek  tersebut (Este dan Simonett, 1975) 

l) Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang berpotensi tinggi 

mengalami bencana alam. (Perda Kab. Bantul No.4 tahun 2011). 

m) Kerawanan adalan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, 

hidrologis, klimatologis, geografis, budaya, politik, ekonomi dan tehnologi 

pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi 

kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi 

kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu (UU No.24 

Tahun 2007). 

n) Kerentanan adalah suatu keadaan yang ditimbulkan oleh kegiatan 

manusia (hasil dari proses-proses fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan) 

yang mengakibatkan peningkatan kerawanan masyarakat terhadap bahaya 

(Bakornas PB, 2007). 

o) Latosol adalah tanah yang telah mengalami pelapukan lanjut dengan 

kandungan bahan organik, mineral primer dan unsur hara rendah,  tanah 

yang mempunyai distribusi kadar liat tinggi (>60%), (Pusat Penelitian 

Tanah Bogor, 1982). 
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p) Lempeng tektonik adalah segmen keras kerak bumi yang mengapung 

diatas astenosfer yang cair dan panas. Oleh karena itu, maka lempeng 

tektonik ini bebas untuk bergerak dan saling berinteraksi satu sama lain, 

(BMKG dalam web). 

q) Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik 

melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan 

kemampuan menghadapi ancaman bencana (Bakornas PB, 2007) 

r) Penginderaan jauh merupakan upaya untuk memperoleh, 

menemutunjukkan (mengidentifikasi) dan menganalisis obyek  dengan 

sensor pada posisi pengamatan daerah kajian (Avery, 1985). 

s) Peta risiko bencana adalah seunit  alat yang memberikan gambaran 

tentang permukaan bumi dengan informasi mengenai risiko dari suatu 

bencana tertentu (PSBA, 2009) 

t) Regosol merupakan  tanah muda yang berkembang dari bahan induk lepas 

(unconsolidated) yang bukan dari bahan endapan alluvial dengan 

perkembangan profil tanah lemah atau tanpa perkembangan profil tanah 

dan memiliki kadar pasir kurang dari 60 %, terdapat pada kedalaman 

antara 25 – 100 cm dari permukaan tanah. (Pusat Penelitian Tanah Bogor, 

1982) 


