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ABSTRACT 

This research take place in Sub-District of Piyungan, District of  Bantul. The purposes in this 
research are: to a knowledge the distribution of zone the affected by earthquake, to discover level of building 
vulnerability and to make the most appropriate model for disaster mitigation scenario to reduce the impact of an 
earthquake in Piyungan Sub-District. 

The method used in this research include; remote sensed data analysis, and analysis on secondary data 
obtained from relate institutions. The first analysis conducted to discover building distribution and characteristic 
of building roof as the unit of analysis. Analysis metode for determining earthquake is quantitative metode and 
qualitative metode. Quantitative metode above is conducted by mean of scoring earthquake parameters. 
Qualitative metode is used to determine susceptibility classes, vulnerability classe, and building risk over 
earthquake disaster.  

The results of this research are map of susceptibility, map of building vulnerability, map of disaster 
risk and map of disaster mitigation scenario. Susceptibility and  vulnerability are clasified to three: hight class, 
medium class and low class. The disaster mitigation scenario proposed in this research is by planning 
evakuation zone and evakuation path. 

 
Keywords:, vulnerability, the risk, mitigation scenario,  

 

ABSTRAK 

Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul merupakan daerah kajian dalam penelitian 

ini. Maksud dilakukan penelitian ini adalah mengetahui agihan zona rawan gempabumi di 

daerah penelitian, mengetahui tingkat kerentanan blok permukiman terhadap bencana 

gempabumi di daerah penelitian, membuat pemodelan yang paling sesuai untuk skenario 

mitigasi bencana guna mengurangi dampak gempabumi di Kecamatan Piyungan. Manfaat 

yang dapat diperoleh dari penelitian ini diantaranya adalah menyediakan informasi 

berkaitan dengan gempabumi di Kecamatan Piyungan bagi masyarakat pada umumnya dan 

bagi pihak-pihak terkait khususnya pemerintah Kecamatan Piyungan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah analisis interpretasi data 

penginderaan jauh dan  analisis data sekunder dari instansi terkait. Analisis interpretasi 

dilakukan untuk menentukan sebaran bangunan dan karakteristik tipe atap bangunan 

sebagai unit analisis dalam penelitian ini. Metode analisis penentuan daerah rawan 

gempabumi adalah dengan metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif yang 

dimaksud adalah melakukan pengharkatan parameter-parameter gempabumi. Metode 
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kualitatif digunakan untuk menentukan kelas kerawanan, kerentanan maupun risiko 

bangunan terhadap bencana gempabumi. 

Hasil dari penelitian ini adalah data peta kelas kerawanan bencana gempabumi, 

peta kerentanan bangunan, peta risiko bencana dan peta skenario mitigasi bencana. Kelas 

kerawanan dan kerentanan bangunan terhadap gempabumi terbagi menjadi tiga kelas yaitu 

tinggi, sedang dan rendah. Skenario mitigasi bencana yang dimaksud adalah membuat jalur 

dan tempat evakuasi apabila terjadi bencana gempabumi. 

 

Kata kunci: kerawanan, risiko, skenario mitigasi,  

 

Pendahuluan 

Indonesia merupakan negara 

kepulauan yang dilailui jajaran formasi 

gunungapi muda Sirkum Pasifik dan 

Mediterania. Jajaran gunungapi yang ada 

di Indonesia merupakan salah satu akibat 

dari adanya aktivitas tektonik lempeng 

Eurasia, Indo-Australi dan lempeng 

Pasifik yang bertemu di wilayah 

administrasi negara Indonesia. Pertemuan 

tektonik lempeng juga mengakibatkan 

negara Indonesia juga rawan terhadap 

ancaman bencana gempabumi, khususnya 

gempabumi tektonik. Gempabumi 

tektonik yang pernah terjadi di Indonesia 

sebagai akibat aktivitas tektonik 

diantaranya adalah gempabumi Aceh 

(2004) dan gempa Jogja (2006). Dampak 

yang timbul akibat adanya gempabumi 

adalah rusaknya bangunan/ infrastruktur, 

sarana dan prasarana dan juga timbulnya 

korban jiwa. Korban maupun kerugian 

yang timbul akibat bencana merupakan 

dampak adanya bahaya, selain itu bahaya 

juga menimbulkan kerentanan yang 

berakibat timbulnya suatu risiko. 

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. 

 

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. 
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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 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? 

 

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.  

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 sumbangsih peneliti 

dalam riset yang berkaitan dengan 

gempabumi di Kecamatan Piyungan   

 

Metode Penelitian 

a) Alur Penelitian 

Analisis spasial daerah rawan 

bencana memerlukan data peta sebagai 

data yang digunakan sebagai acuan dalam 

melakukan analisis keruangan. Data 

parameter diturunkan menjadi data 

berupa peta rawan gempa dan kerentanan 

bangunan di daerah penelitian untuk 

dioverlaykan menjadi peta risiko 

bencana. Peta risiko bencana merupakan 

data yang digunakan dalam menentukan 

jalur dan tempat evakuasi sebagai 

langkah preventif dalam pengurangan 

risiko bencana (skenario mitigasi 

bencana). Alur yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagaimana 

Gambar 1. 

b) Data  

Sember data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data primer 

dan data sekunder. Data primer yang 
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digunakan diantaranya berupa informasi 

yang dapat disadap secara langsung dari 

data citra satelit, data hasil observasi 

lapangan berupa foto kenampakan daerah 

penelitian dan data plotting point dengan 

menggunakan GPS (Global Positioning 

System). Sumber data lain yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

data yang bersumber dari instansi terkait 

atau data sekunder. 

 
Gambar 1. Alur Penelitian 

Data sekunder yang digunakan 

dalam panelitian diantaranya adalah data 

Peta Rupa Bumi Indonesia digital (2004) 

dari Bakosurtanal, peta jenis tanah (2009) 

dari BPDAS Serayu-Opak-Progo, data 

peta RTRW Kabupaten Bantul 2011, data 

peta geologi (1995) dari Pusat Penelitian 

dan Pengembangan Geologi lembar 

Yogyakarta, dan Peta Geomorfologi dan 

Ancaman Bahaya Gunung Merapi (2010) 

yang diterbitkan Klinik Lingkungan dan 

Mitigasi Bencana UGM. 

c) Skoring dan Pengelasan 

Metode penentuan kelas 

kerawanan dan kerentanan dalam 

penelitian ini adalah dengan 

menggunakan metode analisis secara 

kuantitatif dan kualitatif. Metode 

kuantitatif yang dimaksud adalah dalam 

menentukan skoring/pengharkatan pada 

paramater penentuan kerawanan 

gempabumi di daerah penelitian. Hasil 

skoring yang dilakukan untuk 

mendapatkan rentanf kelas kerawanan 

dan kerentanan selanjutnya di 

klasifikasikan menjadi kelas 

kerawanan/kerentanan tinggi, sedang, dan 

rendah. Pengelasan kerentanan dan 

kerawanan menjadi kelas kerentanan dan 

kerawanan tinggi, sedang dan rendah 

merupakan metode kualitatif yang 

digunakan dalam penelitian ini.  

d) Parameter Kerawanan 

Penelitian ini menggunakan 

parameter-parameter dalam penentuan 

tingkat kerawanan gempa diantaranya 

adalah parameter bentuklahan, jarak 

terhadap patahan, dan parameter jenis 

tanah. Pengharkatan yang digunakan 

pada parameter bentuklahan yang ada di 

daerah penelitian adalah seperti Tabel 1 

berikut. Tabel 2 merupakan pengharkatan 

parameter jarak terhadap sesar/patahan. 

Tabel 3 merupakan pengharkatan untuk 

parameter jenis tanah di daerah 

penelitian. 

Tabel 1. Skoring Parameter Bentuklahan. 
No. Bentuklahan Skor 

1 Kaki gunung 25 

2 Perbukitan sinklinal 15 

Tabel 2. Skoring Parameter Jarak 

Permukiman Terhadap Zona Patahan. 

Citra 
quickbird 

2006 

Shapefile 
bentuk 
lahan 

Peta 
Jenis  

Tahah 

Shapefile 
zona 

patahan 

Pemetaan 
kerentanan 
bangunan 

Overlay 

Peta Risiko  
Gempabumi 

Kecamatan Piyungan  

Analisis pola 
keruangan 

untuk mitigasi 
bencana 

  

Peta Daerah Rawan 
Gempabumi dengan 

jalur evakuasi  

Peta RBI 
daerah 

penelitia
n 

Peta Rawan Gempa 
Kecamatan Piyungan 
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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 

Tabel 3. 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 

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. 

e) Menentukan Kelas Kerentanan 

Bangunan 

Tingkat kerentanan bangunan 

merupakan tahap lanjutan dalam 

penelitian ini. Penentuan kelas 

kerentanan bangunan dalam penelitian ini 

adalah berdasar karakteristik atap 

bangunan yang ada di daerah penelitian. 

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 4, 

dan Tabel 5 merupakan analisis 

penentuan kelas kerentanan bangunan. 

Tabel 4. Skoring Kerentanan Bangunan. 
No. Tipe atap Skor 

1 Cor/ dag  50 

2 Kampung 40 

3 Limasan 35 

4 Joglo 25 

Tabel 5 Analisis Rentang Kelas 

Kerentanan Bangunan. 

f) Tingkat Risiko Bangunan Terhadap 

Gempa 

Risiko bencana merupakan 

pertemuan antara bancana (hazard) dan 

kerentanan (vulnerability) yang mana 

dalam metode sebelumnya telah 

ditentukan. Penelitian ini menggunakan 

metode skoring dengan mengikutsertakan 

faktor pembobot dalam menentukan 

tingkat risiko bangunan terhadap 

gempabumi. Tabel 6 merupakan 

penentuan skor dan bobot pada masing-

masing aspek penentu tingkat risiko 

bangunan terhadap gempa. 

Tabel 6. Penentuan Tingkat Risiko 

Bangunan Terhadap Gempa 

Hasil dan Pembahasan 

Hasil dari penelitian dengan judul 

“Analisis Spasial Daerah Rawan Bencana 

Gempabumi Kecamatan Piyungan 

Kabupaten Bantul” adalah a) Peta 

Kerawanan Gempabumi Kecamatan 

Piyungan, b) Peta Kerentanan Bangunan 

Kecamatan Piyungan, c) Peta Risiko 

Bencana Gempabumi Kecamatan 

Piyungan, berserta dengan analisis 

keruangan dan skenario mitigasi bencana 

gempabumi. 

a) Peta Kerawanan Bencana 

Gempabumi Kecamatan Piyungan 

No. Rentang skor Kelas kerentanan 

1 41,7 - 50 Tinggi 

2 33,4 – 41,6 Sedang 

3 25 – 33,3 Rendah 

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 



Analisis Spasial Daerah Rawan Gempabumi ... 

Nilai luas cakupan area zona 

rawan gempa di Kecamatan Piyungan 

dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7.  Luas Zona Rawan Gempabumi 
No. Nama Desa Kerawanan Luas (Ha) 

1 Sitimulyo Sedang 428,86 

2 Sitimulyo Tinggi 603,11 

3 Srimartani Sedang 590,05 

4 Srimartani Tinggi 6,73 

5 Srimartani Rendah 267,03 

6 Srimulyo Sedang 670,51 

7 Srimulyo Tinggi 788,98 

Berdasar skoring yang dilakukan 

untuk menentukan rentang kelas 

kerawanan gempabumi di Kecamatan 

Piyungan dilakukan skoring pada setiap 

parameter dan dijumlahkan untuk 

memperoleh skor/harkat total. Hasil dari 

skoring parameter bentuklahan, jenis 

tanah dan jarak dari sesar/patahan yang 

sudah dijumlahkan, menghasilkan skor 

total yang selanjutnya dikelaskan menjadi 

tiga kelas yaitu kelas kerawanan rendah, 

sedang dan kelas kerawanan tinggi. Nilai 

minimum dari hasil skor total adalah 85 

sedangkan untuk skor maksimum adalah 

165. Untuk mendapatkan kelas 

kerawanan gempa maka dilakukan 

pengelasan dengan rentang kelas 85-

111,7 merupakan kelas kerawanan 

rendah, 111,7–138,3 kerawanan sedang 

dan 138,3–165 merupakan kelas 

kerawanan tinggi sehingga diperoleh peta 

kerawanan gempabumi Kecamatan 

Piyungan Kabupaten BantulPemetaan 

tingkat kerawanan gempabumi yang ada 

di daerah penelitian bertujuan agar 

pencari informasi dapat dengan cepat, 

mudah difahami dan dapat 

menyampaikan informasi secara lebih 

banyak. Penyampaian informasi yang 

dimaksud adalah dengan penyampaian 

informasi yang berkonsep 

spasial/keruangan. Penelitian ini, 

menggunakan berbagai parameter dalam 

menentukan zona rawan gempabumi 

yang ada di daerah penelitian. 

Pengolahan berbagai parameter tersebut 

menghasilkan output data berupa data 

peta kerawanan gempabumi di 

Kecamatan Piyungan. Sebaran zona  

rawan gempa di Kecamatan Piyungan 

adalah seperti pada Gambar 2.  

b) Peta Kerentanan Bangunan 

Kecamatan Piyungan 

Hasil interpretasi citra satelit yang 

dilakukan, jumlah bangunan yang ada di 

Kecamatan Piyungan adalah 9.185 unit 

dengan jumlah bangunan untuk Desa 

Sitimulyo adalah 2.919 unit, Desa 

Srimartani; 2.930 unit  dan Desa 

Srimulyo; 3.336 unit. Jumlah bangunan 

hasil interpretasi sangat tergantung dari 

kualitas data dan interpreter yang 

melakukan  interpretasi. Tabel 8 

merupakan hasil interpretasi bangunan 

sebagai gambaran jumlah bangunan 

berdasar karakteristik atap yang ada di 

daerah penelitian. 

Berdasar data Tabel 8 jumlah 

bangunan di Kecamatan Piyungan yang 

masuk dalam kelas kerentanan rendah 

adalah 894 unit, kelas kerentanan sedang 

8.263 unit, dan 28 unit bangunan di 

Kecamatan Piyungan masuk dalam kelas 

kerentanan tinggi. Data Tabel 8 disajikan 

kedalam bentuk Peta Kerentanan 

Bangunan Kecamatan Piyungan seperti 

pada Gambar 3. 

c) Peta Risiko Kecamatan Piyungan 

Peta risiko bangunan kecamatan 

piyungan diperoleh dari hasil overlay 

data kerentanan dan kerawanan di daerah 

penelitian. Pemetaan risiko bangunan di 

Kecamatan Piyungan disajikan kedalam 

bentuk peta seperti pada Gambar 4. 
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Gambar 4 dapat disajikan kedalam 

bentuk tabular sebagai berikut. 

Tabel 8. Jumlah Bangunan Berdasar Karakteristik Atap 

Berdasar Tabel  9  jumlah 

bangunan yang ada di Kecamatan 

Piyungan dapat dikelaskan  ke dalam tiga 

kelas risiko diantaranya, 779 unit 

termasuk dalam tingkat risiko rendah, 

6.582 unit masuk dalam tingkat risiko 

sedang, dan 1.824 unit termasuk kedalam 

tingkat risiko tinggi.   

 

Tabel 9. Tingkat Risiko Bangunan 

 

Kesimpulan 

Beberapa kesimpulan yang dapat 

ditarik dari hasil penelitian ini 

diantaranya adalah sebagai berikut:  

1. Peta Kerawanan Gempa yang 

merupakan salah satu hasil dalam 

penelitian ini, sebaran zona  rawan 

gempa di Kecamatan Piyungan adalah 

di sepanjang sesar Opak tepatnya di 

bagian selatan dan barat wilayah 

administrasi Kecamatan Piyungan. 

2. Tipe atap cor/dag memiliki kelas 

kerentanan tinggi, tipe atap limasan 

dan kampung masuk dalam tingkat 

kerentanan sedang, dan tipe atap joglo 

diklasifikasikan sebagai kelas 

kerentanan rendah/paling aman. 

Bangunan di Kecamatan Piyungan 

yang masuk dalam kelas kerentanan 

tinggi adalah 28 unit,  bangunan 

dengan kerentanan sedang sebanyak 

8.263 unit, dan 894 unit bangunan 

masuk dalam kelas kerentanan 

rendah. 

3. Pemodelan untuk skenario mitigasi 

paling sesuai diterapkan di 

Kecamatan Piyungan adalah dengan 

menentukan tempat dan jalur 

evakuasi apabila terjadi gempabumi. 

 

Saran  

1. Wawasan kebencanaan perlu 

ditanamkan pada masyarakat di 

daerah rawan bencana seperti di 

Kecamatan Piyungan guna 

meningkatkan kemampuan 

masyarakat dalam rangka mitigasi 

bencana. 

2. Perkembangan perubahan lahan yang 

sangat cepat menuntut penggunaan 

data berupa citra satelit terbaru, agar 

hasil yang diperoleh dapat maksimal.  

3. Penelitian ini merupakan penelitian 

rintisan, sehingga perlu 

dikembangkan lebih lanjut dalam 

penelitian-penelitian selanjutnya. 

 

UCAPAN TERIMA KASIH 

Penelitian ini dapat terselesaikan 

berkat dukungan moril, materiil, waktu, 

tenaga dan partisipsi berbagai pihak. 

Berkenaan dengan hal tersebut, peneliti 

ingin mengucapkan terimakasih kepada 

orangtua yang senantiasa mendukung, 

memberikan semangat dan motivasi 

kepada penulis hingga akhir penelitian. 

Desa Tipe Atap 

Joglo Limasan Kampung Cor/ 

dag 
Jumlah/ 

desa 

Sitimulyo  212 511 2.184 12 2.919 

Srimulyo  224 458 2.651 3 3.336 

Srimartani  458 571 1.888 13 2.930 

Jumlah/  

tipe atap 

894 1.540 6.723 28 9.185 

Tingkat risiko 

bangunan 

Jumlah 

bangunan 

Rendah 779 

Sedang 6582 

Tinggi 1824 

Jumlah total 9185 
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Gambar 2. Peta Kawawsan Rawan Bencana Gempabumi Kecamatan Piyugnan 
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Gambar 3. Peta Kelas Kerentanan Bangunan Kecamatan Piyungan 



Analisis Spasial Daerah Rawan Gempabumi ...   

 

 
Gambar 4. Peta Tingkat Risiko Bangunan Kecamatan Piyungan 
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Gambar 5. Peta Skenario Mitigasi Bencana Kecamatan Piyungan 
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