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ABSTRAK 

 

Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdekatan dengan zona subduksi 

lempeng Indo-Australia terhadap lempeng Eurasia. Kabupaten ini pernah terjadi gempa 

bumi Tanggal 27 Mei 2006, dengan kekuatan Mw = 5,9 SR. Aspek geomorfologi 

merupakan faktor utama yang dapat digunakan untuk menentukan intensitas terjadinya 

gempabumi. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bantul bertujuan untuk (1) 

Mengetahui sebaran zona bahaya gempabumi pada tiap satuan bentuklahan di Kabupaten 

Bantul, (2) Mengetahui tingkat bahaya gempabumi pada tiap satuan bentuklahan di 

Kabupaten Bantul. Penelitian ini merupakan penelitian survey dengan perolehan data 

dilakukan melalui survey lapangan. Data dari hasil survey lapangan merupakan data 

primer sedangkan penggunaan data meramex sebagai data sekunder. Pendekatan geografi 

yang digunakan yaitu pendekatan spasial, untuk mengetahui tingkat persebaran bahaya 

gempabumi pada satuan bentuklahan. Secara umum hasil penelitian menunjukkan tingkat 

bahaya gempabumi tinggi diindikasikan dari nilai PGA dan intensitas yang tinggi serta 

memperhatikan kondisi unit bentuklahannya berupa perbukitan struktural. Kecamatan-

kecamatan yang termasuk kedalam zona bahaya gempabumi tingkat tinggi adalah 

Piyungan, Banguntapan (bagian timur Sungai Opak), Pleret (bagian timur Sungai Opak), 

Dlingo, Imogiri, Pundong dan Kretek (bagian timur Sungai Opak), karena terdapat 

perbukitan struktural yang masih mengalami proses perkembangan secara aktif. Nilai 

PGA pada tingkat bahaya tinggi berkisar antara 235,25 gal – 339,44 gal dengan skala 

intensitas VI – VIII. Secara dominan skala intensitas yang mendefinisikan tingkat bahaya 

tinggi adalah skala intensitas VII – VIII.  

 

 

 

Kata kunci: Satuan Bentuklahan, Data Meramex, PGA, Bahaya Gempabumi 
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ABSTRACT 

 

Bantul, Special District of Yogyakarta contiguous with subduction zone of Indo-

Australia Plate toward Eurasia Plate. This regency had been occurred earthquake at May 

27, 2006, with magnitude Mw = 5,9 SR. Geomorphology aspect are the main factor that 

can be used determining the Occurance Intensity of earthquake. The research that 

locationing in the Bantul Regency, have the goal are (1) to know spreading of earthquake 

hazard zones on each landform units in the Bantul Regency and (2) to know of 

earthquakes hazard level every units of the landform in Bantul Regency. This research is 

survey research with field survey for collecting datas. The data of survey as primary data, 

then the meramex data as secondary data. Geography approach that be used is Spatial 

Approach, to know the level of earthquake hazard spread each landform units. Generally, 

the result of this research show as that high level of earthquakes hazard are indicated by 

PGA values and the high intensity that consider of the landform unit conditions like the 

structural mountains. The subdistricts that clustered into earthquakes hazard zones on 

high level there are Piyungan, Banguntapan (on the east side of Opak River), Pleret (on 

the east side of Opak River), Dlingo, Imogiri, Pundong and Kretek (on the east side of 

Opak River), because there is the structural hills still has an active expansion process. 

The PGA values on high level hazard has a range between 235,25 gal – 339,44 gal with 

the intensity scale on VI – VIII. Dominantly, the intensity scale have a value VII – VIII 

are represented of the high level hazard. 

 

 

Keywords: Landforms Unit, Meramex Data, PGA, Earthquake Hazards 
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1. Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang 

Bencana alam yang sering terjadi di 

Indonesia salah satunya gempabumi. 

Intensitas kejadian gempa di Indonesia 

sangat besar, karena wilayahnya berada 

pada zona rawan gempa. Salah satu 

wilayah yang rawan gempa adalah 

Yogyakarta. Wilayah ini berdekatan 

dengan zona subduksi lempeng Indo-

Australia terhadap lempeng Eurasia 

(Hamilton, 1979 dalam Daryono, 2010).  

Wagner (2007), mengatakan 

gempabumi tersebut mengakibatkan 

kerusakan yang ekstensif di Bantul, yang 

mana lebih dari 5800 korban meninggal, 

30.000 korban luka dan lebih dari 

200.000 orang kehilangan tempat tinggal.  

Aspek geomorfologi merupakan 

faktor utama yang dapat digunakan untuk 

menentukan intensitas terjadinya 

gempabumi, selain dari pergerakan 

lempeng tektonik, beberapa gempabumi 

yang bersifat merusak di dunia 

menunjukkan bahwa kerusakan lebih 

parah terjadi pada dataran aluvial 

dibandingkan dengan daerah perbukitan 

(Nakamura et al., 2000 dalam Daryono, 

2009).  

Penggunaan perhitungan secara 

empiris percepatan tanah, merupakan 

salah satu alternatif untuk mengetahui 

tingkat bahaya gempabumi pada suatu 

lokasi. Biasanya dalam mengukur 

gerakan tanah dalam PSHA 

menggunakan parameter Peak Ground 

Acceleration (PGA). Penentuan nilai 

PGA dapat dilakukan menggunakan alat 

ukur maupun persamaan prediksi getaran 

tanah. Nilai PGA tinggi menandakan 

bahwa wilayah tersebut sering terjadi 

gempa (probabilitas kejadian gempa 

sangat besar), sedangkan bila nilainya 

rendah berarti jarang terjadi gempa atau 

tidak memiliki bahaya kegempaan yang 

lebih intensif.  

 

1.2.Tujuan  

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) 

Mengetahui sebaran zona bahaya 

gempabumi pada tiap satuan bentuklahan 

di Kabupaten Bantul. (2) Mengetahui 

tingkat bahaya gempabumi pada tiap 

satuan bentuklahan di Kabupaten Bantul. 

 

2. Dasar Teori 

2.1. Gempabumi 

Gempabumi dinyatakan sebagai 

goncangan tanah yang disebabkan oleh 

pelepasan energi kulit bumi secara tiba-

tiba (Elnashai dan Sarno, 2008). Kejadian 

gempabumi dapat dijelaskan melalui 

proses tektonik skala besar, merujuk pada 

“lempeng Tektonik”, Teori lempeng 

tektonik menunjukkan bahwa 

gempabumi merupakan gejala dari 

pergerakan tektonik aktif (Sholz, 1990).  
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Kelas bahaya gempabumi dapat 

diindikasikan menggunakan Skala 

Intensitas (MMI) dan Nilai Percepatan 

Tanah (PGA), tingkatannya terdapat pada 

tabel berikut: 

Tabel 2.1. Tabel Kelas Indikator 

Bahaya Gempabumi. 

No. 
Kelas 

Bahaya 

Intensitas 

(MMI) 

Nilai 

Percepatan 

(gal) 

Nilai 

Percepatan 

(gal)* 

1 Kecil < VI < 0.15 < 170 

2 Sedang VI – VII 0.15 – 0.20 171 – 256 

3 Besar > VII > 0.20 > 257 

Sumber: Oktariadi (2009), *) dengan modifikasi 

Hidayat (2014). 

 a. Intensitas gempa 

Intensitas dapat dipersepsikan pada 

pengukuran non-instumental dari suatu 

kerusakan struktur, efek permukaan 

tanah, retakan dan longsor, dan reaksi 

manusia terhadap goncangan 

gempabumi. Secara sederhana 

dideskripsikan sebagai ukuran 

gempabumi.  

Hubungan antara skala intensitas 

dan percepatan puncak, intensitas 

goncangan pada skala rendah 

berhubungan secara wajar dengan kedua 

PGA (Peak Ground Acceleration) dan 

PGV (Peak Ground Velocity), sedangkan 

pada intensitas tinggi berkorelasi baik 

dengan kecepatan puncak. Sedangkan 

pada intensitas tinggi berkorelasi baik 

dengan kecepatan puncak. Secara 

mendasar, percepatan puncak melampaui 

level intensitas tinggi ketika kecepatan 

puncak mengalami kenaikan (Wald, et 

al., 1999). 

b. Magnitudo 

Menurut USGS (2012), magnitudo 

merupakan angka yang menunjukkan 

karakterisik ukuran relatif dari suatu 

gempabumi. Magnitudo didasarkan pada 

pengukuran gerakan maksimum pada 

rekaman seismograf. 

 

2.2. Percepatan Tanah Maksimum 

(Peak Ground Acceleration) 

Percepatan puncak merupakan 

peningkatan paling besar pada rekaman 

kecepatan dari tiap stasiun yang terpisah 

selama terjadi gempabumi (USGS, 2012). 

Gerakan tanah yang terjadi pada lapisan 

bawah tanah atau batuan padat, 

karakteristiknya dijelaskan menggunakan 

parameter amplitudo yaitu percepatan 

tanah maksimum, kecepatan tanah 

maksimum dan pergeseran maksimum. 

PGA dinyatakan dalam satuan percepatan 

gravitasi (Gravitational Acceleration = 

gal) atau cm/s2. Nilai percepatan tanah 

maksimum yang dihasilkan menunjukkan 

tingkat resiko bencana yang terjadi.  

Dua metode untuk menentukan 

nilai PGA, yaitu melalui pengukuran alat 

(accelerograf) dan perhitungan empiris. 

Pendekatan metode empiris tidak selalu 

benar, namun cukup memberikan 

gambaran umum tentang percepatan 
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tanah maksimum (Ibrahim dan Subardjo, 

2003 dalam Ningrum, 2011). 

Salah satu formula perhitungan nilai 

percepatan getaran tanah dengan 

mempertimbangkan aspek frekuensi dan 

periode dominan tanah adalah formula 

Kanai (1966 dalam Suheri, 2006) dan 

Douglass (2011), yaitu: 

 

 

Keterangan: 

α = percepatan getaran tanah 

= 5 

= 0,61 

Tg = periode dominan tanah (s) 

(1/Frekuensi) 

M = magnitudo gempa (Skala Richter) 

R = Jarak hiposenter gempa (km) 

P =  

Q =  

 

2.3. Geomorfologi 

Verstappen (1983), mengatakan 

bahwa geomorfologi merupakan ilmu 

yang mempelajari bentuklahan 

pembentuk muka bumi, baik didaratan 

maupun didasar lautan dan menekankan 

pada proses pembentukan dan 

perkembangan pada masa yang akan 

datang, serta konteksnya dengan 

lingkungan  

Geomorfologi menempatkan lahan 

termasuk didalamnya tanah dan kondisi 

sub-tanah dan stabilitas lereng, memiliki 

dampak penting pada pola distribusi 

bahaya gempabumi. 

Penetapan wilayah resiko dan 

bahaya gempabumi merupakan suatu 

yang realistis berarti mitigasi bencana 

gempabumi dengan menerapkan metode 

deduktif. Seorang geomorfolog bisa turut 

serta aktif menjadi bagian tersebut.  

 Variasi penyebab dari kerusakan 

gempabumi harus dianalisis, sebab utama 

dapat disusun dengan mengikuti: (1) 

getaran, (2) perubahan bentuk, (3) 

Likuifaksi atau permukiman yang hampir 

disemua area datar, (4) kelerengan yang 

gagal dari berbagai macam area berelief, 

(5) banjir, (6) kebakaran. 

 

3. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan 

Metode Grid untuk menentukan sampel 

perhitungan nilai PGA, dengan jarak 

antar grid 2,5 km. Penentuan jarak antar 

grid 2,5 km karena sebagian besar 

melingkupi tiap satuan bentuklahan. 

Sedangkan kejadian gempa pada sekitar 

wilayah Bantul yang digunakan adalah 

pada radius 300 km dari pusat gempa (27 

Mei 2006), dengan kedalaman < 300 km, 

memiliki nilai magnitudo 5-9 SR. 

Sedangkan data meramex yang 

digunakan untuk mengetahui nilai 
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periode dominan tanah, sebanyak 32 titik 

tersebar diseluruh Wilayah Yogyakarta. 

Penelitian ini menurut metodenya 

termasuk penelitian survey karena 

perolehan data dilakukan dengan survey 

lapangan. Data dari hasil survey lapangan 

merupakan data primer yang digunakan 

dalam penelitian ini. Teknik pengambilan 

sampel untuk satuan bentuklahan yaitu 

dengan Metode Purposive Sampling. 

Berdasarkan jenis data dan teknik 

analisisnya, merupakan penelitian 

kuantitatif. Karena analisis penelitian ini 

berawal dari hasil perhitungan statistik 

menggunakan persamaan empiris yang 

dijelaskan dalam secara deskriptif. 

Pendekatan spasial digunakan pada 

penelitian ini sebagai pendekatan 

geografi untuk mengetahui persebaran 

bahaya gempabumi berdasarkan satuan 

bentuklahan. 

 

4. Hasil dan Pembahasan 

4.1. Satuan Bentuklahan Kabupaten 

Bantul. 

Bentuklahan yang terdeteksi di 

Bantul terdapat enam macam 

bentuklahan dari asal prosesnya, yaitu 

Denudasional, Eolian, Fluvial, Karst, 

Marin dan Struktural. Bentuklahan 

tersebut tersebar diseluruh wilayah 

Kabupaten Bantul. 

Bentuklahan Denudasioanl 

memiliki luas 92,51 km2. Satuan 

Bentuklahan Perbukitan Denudasional 

Terkikis Kuat Formasi Sentolo dengan 

luas 43,71 km2 memiliki tingkat 

pelapukan batuan sangat tinggi. Sehingga 

material batuan dasar terlihat 

dipermukaan.  

Terdapat Bukit Sisa Formasi 

Sambipitu dan atau Semilir. Satuan 

bentuklahan ini merupakan bukit sisa 

pelapukan dengan proses pengikisan 

yang cukup tinggi, sehingga tersisa 

lapisan dasar batuannya. Luas dari kedua 

bentuklahan ini masing-masing, yaitu: 

700 m2 untuk Bukit Sisa Formasi 

Sambipitu, sedangkan Bukit Sisa Formasi 

Semilir memiliki luas 1.010 m2. 

Bentuklahan tersebut terdapat di 

Kecamatan Pajangan dan Pandak.  

Bentuklahan asal proses angin 

(Eolian), terdapat di wilayah pesisir 

Kabupaten Bantul, di Kecamatan Kretek. 

Terdapat dua macam satuan bentuklahan 

proses Eolian yaitu Gumuk Pasir dan 

Gumuk Pasir Memanjang. Bentuklahan 

Gumuk Pasir merupakan gumuk pasir 

yang terbentuk didalam Gumuk Pasir 

Memanjang. Luas dari gumuk pasir ini 

sebesar 100 m2. Gumuk pasir memanjang 

memiliki luas 3,62 km2 yang terus 

mengalami perkembangan karena proses 

pergerakan angin yang sangat kuat.  

Kabupaten Bantul satuan 

bentuklahannya didominasi oleh Dataran 

Aluvial, dengan luas 314,05 km2. Dataran 
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Aluvial tersebut mencakup semua 

kecamatan di Bantul kecuali Kecamatan 

Dlingo. Material Aluvium yang 

menyusun bentuklahan ini tersedimentasi 

dari proses aktivitas Sungai Progo dan 

Sungai Opak. Kabupaten Bantul 

memiliki bentuklahan asal proses 

Solusional (Karst) yang terdapat di 

Kecamatan Pundong. Satuan bentuklahan 

asal proses Marin (gelombang air laut) di 

Kabupaten Bantul terdapat tiga macam, 

yaitu Betinggisik, Laguna dan Teras 

Pantai. Ketiga unit bentuklahan ini 

terdapat di Kecamatan Srandakan, 

Sanden dan Kretek.  

Luas unit bentuklahan struktural 

yang paling besar adalah Perbukitan 

Struktural Terkikis Lemah Formasi 

Nglanggran sebesar 25,92 km2. Diikuti 

oleh Gawir Sesar Formasi Nglanggran 

dengan luas 20,59 km2. 

 

4.2.  Nilai Periode dan Frekuensi 

Dominan Tanah 

Pengolahan data stasiun meramex 

menghasilkan data periode dominan 

tanah yang menginformasikan tingkat 

kestabilan getaran tanah secara umum 

pada cakupan peta. Hasilnya 

menunjukkan bahwa dari 32 titik 

rekaman data meramex memiliki nilai 

periode dominan tanah tertinggi pada 

0,97 s dan nilai terendah pada 0,06 s, 

artinya lapisan tanah tersebut memiliki 

tingkat kestabilan tertinggi sebesar 0,97 s 

dan kestabilan terendah pada 0,06 s. 

Nilai tertinggi periode dominan 

tanah pada wilayah penelitian 

(Kabupaten Bantul) adalah 0,76 s 

terdapat pada sisi barat laut tepatnya di 

Kecamatan Sedayu dan nilai terendahnya 

pada 0,34 s terdapat disisi tenggara atau 

di Kecamatan Kretek 

Nilai periode tanah berbanding 

terbalik dengan nilai frekuensi tanah. 

Frekuensi dominan tanah pada 

Kabupaten Bantul berkisar antara 0,4 – 

0,85 Hz. Frekuensi tertinggi terdapat 

pada perbukitan struktural di sisi timur 

wilayah (Kecamatan Piyungan, Pleret 

dan Dlingo). Kecamatan Srandakan 

merupakan wilayah dengan Frekuensi 

paling rendah. 

 

4.3.  Peta Sebaran Kejadian 

Gempabumi 

Kejadian gempabumi di sekitar 

Kabupaten Bantul dalam kurun waktu 40 

tahun terdapat 1206 kejadian, dengan 

magnitudo maksimum adalah 6.5 SR. 

Sebagian besar gempa yang terjadi, 

berada di wilayah perairan Samudera 

Hindia pada tingkat kedalaman yaitu 

dangkal hingga sedang (30 - 150 km). 

Berdasarkan Gambar 4.3. 

Gambar 4.3. Diagram Pencar 

Perbandingan Kedalaman dan 

Magnitudo. 
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(Sumber: Hidayat, 2014) 

 Diketahui bahwa pada kedalaman 

10 – 150 km sering terjadi gempabumi 

dengan besaran magnitudo sebesar 4-6 

SR. Sedangkan pada kedalaman > 150 

km dan magnitude > 6 SR, menunjukkan 

zona tersebut jarang terjadi gempabumi 

berskala sedang hingga besar. 

 

4.4.  Peta Nilai PGA tiap Satuan 

Bentuklahan  

Nilai percepatan puncak tanah 

(Peak Ground Acceleration (PGA)) 

maksimum wilayah Bantul memiliki nilai 

PGA tertinggi sebesar 340,529 gal 

terdapat di Kecamatan Dlingo. 

Kecamatan Sedayu dan Srandakan 

merupakan wilayah yang memiliki nilai 

PGA terendah yaitu sebesar 120 gal. 

Nilai PGA yang pada dasarnya 

menunjukkan dampak (efek) paling parah 

yang diterima oleh suatu wilayah bila 

terjadi gempabumi. Wilayah kecamatan 

yang menerima dampak paling parah bila 

terjadi gempa terdapat di 6 kecamatan, 

yakni: Dlingo, Pleret, Imogiri, Piyungan, 

Jetis dan Pundong. Wilayah kecamatan 

tersebut memiliki topografi berupa 

Perbukitan Patahan (Struktural) dan 

dibelah oleh Sesar Opak, sedangkan 

wilayah kecamatan yang tidak 

didominasi oleh perbukitan, memiliki 

nilai PGA yang relatif sedang antara 230-

300 gal atau ditandai dengan gradasi 

warna merah agak muda, yaitu dari 

Kecamatan Banguntapan, Sewon, Bantul, 

Bambanglipuro, Kretek. 

Kecamatan tersebut berpotensi 

menerima dampak paling parah ketika 

terjadi gempa, tidak lebih besar 

dibandingkan dengan wilayah kecamatan 

disisi timurnya. Kecamatan Sedayu, 

Kasihan, Pajangan, Pandak, Srandakan 

dan Sanden merupakan wilayah yang 

memiliki nilai PGA paling rendah yaitu 

68,87 gal sampai 230 gal. Hal tersebut 

menunjukkan dampak paling parah yang 

diterima tidak begitu besar dan cenderung 

kecil. 

Perolehan nilai PGA pada tiap unit 

bentuklahan menunjukkan bahwa nilai 

PGA paling tinggi yaitu 321,161 – 

339,436 gal, terdapat pada unit 

bentuklahan Perbukitan Struktural 

Terkikis Kuat Formasi Nglanggran, 

Perbukitan Struktural Terkikis Kuat 

Formasi Semilir, Perbukitan Struktural 

Terkikis Lemah Formasi Nglanggran, 

Perbukitan Struktural Terkikis Sedang 

Formasi Nglanggran, Gawir Sesar 

Formasi Nglanggran, Perbukitan 
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Denudasional Terkikis Kuat Formasi 

Wonosari, Perbukitan Denudasional 

Terkikis Lemah Formasi Semilir, 

Perbukitan Denudasional Terkikis 

Sedang Formasi Sambipitu, Perbukitan 

Denudasional Terkikis Sedang Formasi 

Semilir, Kipas Rombakan Lereng, Bukit 

Sisa Formas Sambipitu, Dataran Aluvial 

dan Dataran Banjir. Unit bentuklahan 

tersebut tersebar di Kecamatan Piyungan, 

Pleret, Jetis dan Dlingo. Tingginya nilai 

PGA pada bentuklahan ini merupakan 

hasil dari overlay antara satuan 

bentuklahan dan titik nilai PGA. 

Bentuklahan dataran aluvial yang 

ter-cover dengan nilai PGA yang tinggi, 

merupakan hasil overlay antara nilai PGA 

pada satuan bentuklahan. Maka, dengan 

melihat jangkauan nilai-nilai PGA yang 

tinggi terdapat di luar perbukitan 

struktural dan denudasional tepatnya di 

Kecamatan Jetis, sebagian Pleret dan 

Imogiri. Hal tersebut memberikan bentuk 

“penilaian” PGA pada satuan 

bentuklahan dataran aluvial dengan nilai 

yang sesuai dengan hasil perhitungan 

(nilai PGA yang tinggi). Secara mendasar 

Hal ini tidak memberikan suatu 

keterkaitan pada proses perhitungan 

dalam persamaan atenuasi, melihat 

parameter satuan bentuklahan tidak 

menjadi bagian pada metode perhitungan. 

Oleh karena itu, ditentukannya nilai PGA 

pada masing-masing satuan bentuklahan 

sesuai dengan besaran nilai PGA pada 

tiap-tiap titik sampel perhitungan untuk 

mengetahui secara umum efek kerusakan 

yang diterima unit bentuklahan tersebut 

ketika terjadi gempabumi. 

Satuan bentuklahan dengan nilai 

PGA 295,765 gal – 321,161 gal yang 

merupakan nilai tertinggi kedua, terdapat 

pada bentuklahan Dataran Aluvial dan 

Gawir Sesar Formasi Nglanggran. Unit 

bentuklahan tersebut terdapat di 

kecamatan bagian timur Bantul, yaitu 

Kecamatan Banguntapan, Pleret, Jetis, 

Imogiri, Pundong dan Kretek.  

Satuan bentuklahan yang 

mempunyai nilai PGA sedang, 

didominasi oleh Dataran Aluvial dengan 

nilai PGA sebesar 236,294 – 295,765 gal. 

Di sisi barat Bantul merupakan unit 

bentuklahan yang memiliki nilai PGA 

paling rendah yaitu 103,046 – 165,509 

gal, terdapat di Kecamatan Sedayu dan 

Srandakan. Unit bentuklahannya terdiri 

dari Dataran Aluvial, Gosong Sungai 

Progo dan sebagian Perbukitan 

Denudasional Terkikis Kuat Formasi 

Sentolo. Formasi perbukitan ini terbagi 

menjadi dua besaran nilai PGA yaitu pada 

165,509 – 236,294 gal dan 103,046 – 

165,509 gal. Perbukitan yang memiliki 

nilai PGA paling rendah dikarenakan 

nilai PGA pada titik sampel yang 

menempati pada bentuklahan tersebut 

merupakan nilai yang dominasinya paling 
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besar. Perhitungan nilai PGA yang 

digunakan untuk menyatakan efek 

keparahan suatu wilayah akibat gempa 

dalam konversinya pada skala Intensitas 

Modified Mercalli (Imm) di Kabupaten 

Bantul secara dominan nilai paling tinggi 

(VIII) berada di sekitar Perbukitan 

Struktural bagian Timur 

Kecamatan dengan skala MMI 

tertinggi (VIII) yaitu: Kecamatan Dlingo, 

Imogiri, Pleret dan Sebagian Jetis. Skala 

VIII bentuklahannya berupa perbukitan 

struktural, denudasional dan sebagian 

dataran aluvial. Skala VI merupakan 

skala intensitas paling rendah yang 

terdapat di sisi barat Kabupaten Bantul 

terdapat di dua kecamatan, yaitu: Sedayu, 

Srandakan, Sanden, Pajangan, dan 

sebagaian Kasihan. Skala VI menempati 

bentuklahan dataran alluvial. Wilayah 

Bantul bagian tengah didominasi oleh 

skala intensitas VII yang mencakup 

sebagian besar wilayah ini.  

 

4.5.  Bahaya Gempabumi dan 

Dampaknya tiap Satuan Bentuklahan 

Tingkat bahaya gempabumi di 

Kecamatan Bantul terbagi kedalam tiga 

tingkat, yaitu tingkat bahaya tinggi, 

tingkat bahaya sedang dan tingkat bahaya 

rendah. Ketiga tingkat bahaya ini 

diperhitungan berdasarkan nilai PGA 

pada masing-masing unit bentuklahan 

dan nilai skala intensitas pada unit yang 

sama. Disamping itu, zona bahaya 

tersebut dibatasi oleh satuan bentuklahan 

pada tiap-tiap kecamatan.  

Zona tingkat bahaya gempabumi 

tinggi terdapat di Kecamatan Piyungan, 

Banguntapan (bagian timur Sungai 

Opak), Pleret (bagian timur Sungai 

Opak), Dlingo, Imogiri, Pundong dan 

Kretek (bagian timur Sungai Opak).  

Digunakannya nilai PGA dan skala 

intensitas sebagai acuan dalam penentuan 

zona bahaya gempabumi dengan 

mempertimbangkan proses yang 

berkembang pada satuan bentuklahan 

maka pada kecamatan tersebut apabila 

terjadi gempabumi merupakan wilayah 

yang akan memiliki tingkat kerusakan 

dengan efek paling parah. Nilai PGA 

pada tingkat bahaya tinggi berkisar antara 

235,25 gal – 339,44 gal dengan skala 

intensitas VI – VIII.  

Tingkat bahaya gempabumi sedang 

memiliki nilai PGA antara 210,04 gal – 

317,84 gal. Zona bahaya ini memiliki luas 

total 256,051 km2. Skala intensitas zona 

ini adalah VII. Secara dominan tingkat 

bahaya gempabumi sedang didominasi 

oleh satuan bentuklahan berupa Dataran 

Aluvial dan Perbukitan Denudasional 

Terkikis Kuat Formasi Sentolo. Terdapat 

pula satuan bentuklahan lainnya seperti 

Gumuk Pasir, Betinggisik dan Teras 

Pantai yang terdapat di Kecamatan 

Kretek bagian timur Sungai Opak. 
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Kecamatan yang termasuk dalam zona 

bahaya sedang diantaranya: Kasihan, 

Sewon, Pajangan, Bantul, Pandak, 

Bambanglipuro, Banguntapan (bagian 

barat Sungai Opak), Jetis (bagian barat 

Sungai Opak), Pundong (bagian barat 

Sungai Opak), Sanden dan Kretek 

(bagian barat Sungai Opak). 

Tingkat bahaya gempabumi rendah 

memiliki nilai PGA antara 103,05 gal – 

213,28 gal. Pada tingkat bahaya ini skala 

intensitasnya adalah VI.  Kecamatan yang 

tergolong tingkat bahaya gempabumi 

rendah adalah Kecamatan Sedayu, 

Sebagian Kecamatan Pajangan, 

Srandakan dan Sanden. 

Melihat korelasi antara tingkat 

bahaya tingkat tinggi dengan nilai PGA 

dan skala intensitas serta memperhatikan 

satuan bentuklahannya, maka tingkat 

bahaya gempabumi tinggi sebanding 

dengan nilai PGA tinggi, skala intensitas 

paling besar dan berada pada unit 

bentuklahan asal proses struktural. 

Bahaya gempabumi yang 

diidentifikasi dari satuan bentuklahan 

memiliki dampak yang berbeda-beda, 

baik secara langsung maupun tidak 

langsung, pada masing-masing unit 

bentuklahan. Adapun dampak langsung 

sebagai dampak primer yang merupakan 

bentuk respon obyek permukaan berupa 

efek paling parah yang dialami suatu unit 

bentuklahan. Sedangkan dampak tidak 

langsung atau dampak sekunder 

merupakan secondary effect yang 

ditimbulkan setelah primary effect pada 

skala tertentu.  

Kerusakan struktural paling parah 

dan diikuti oleh terjadinya rockfalls 

(guguran bebatuan) terjadi pada unit 

bentuklahan perbukitan struktural 

terkikis lemah formasi semilir dan 

perbukitan struktural terkikis sedang 

nglanggran serta gawir sesar formasi 

nglanggran. Pada perbukitan struktural 

dengan tingkat pengikisan sedang hingga 

kuat, maka dampak bahaya sekundernya 

yaitu terjadinya longsor lahan. Dampak 

tersebut terdapat di Kecamatan Piyungan, 

Pleret, Dlingo, Pundong, Imogiri, dan 

Kretek. Unit bentuklahan perbukitan 

struktural secara dominan mengalami 

tingkat kerusakan struktural berat, yang 

mengindikasikan damage impact – nya 

paling besar.  

Betinggisik, Laguna dan Teras 

Pantai berpotensi mengalami kerusakan 

struktural sebagai dampak primer bahaya 

gempa bentuklahan Marin. Sedangkan 

dampak sekunder paling parah yang 

secara potensial dapat dialami oleh unit 

bentuklahan Marin adalah tsunami. 

Karena secara spasial berada pada zona 

rawan tsunami. 

Bentuklahan asal proses 

Denudasional pada formasi seperti 

Semilir dan Sentolo memiliki dampak 
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bahaya gempabumi dengan tingkat 

kerusakan struktural sedang dan berat, 

disamping berpotensi terjadi guguran 

batuan (rockfalls). Sedangkan sebagian 

satuan bentuklahan yang lain dampak 

primernya yaitu kerusakan struktural 

berat dan terjadi longsor, seperti Bukit 

Sisa Formasi Sambipitu, Semilir, Kipas 

Rombakan Lereng, Perbukitan 

Denudasional Terkikis Kuat Formasi 

Wonosari, Perbukitan Denudasional 

Terkikis Sedang Formasi Sambipitu dan 

Semilir. 

Selain unit bentuklahan Marin, 

yang memiliki dampak bahaya 

gempabumi berupa kerusakan struktural 

dan tsunami, terdapat pula pada satuan 

bentuklahan Eolian dalam hal ini gumuk 

pasir. Posisi spasial yang sejajar dengan 

bentuklahan Marin. Dominasi Dataran 

Alluvial pada unit bentuklahan Bantul 

memiliki dampak tersendiri ketika terjadi 

gempabumi, berupa kerusakan struktural 

dengan berbagai tingkat keparahan 

sebagaimana tingkat bahaya pada unit 

bentuklahan ini. Dampak sekunder 

berupa bencana tsunami yaitu pada dasar 

sungai. 

 

5. Kesimpulan dan Saran 

5.1. Kesimpulan  

1. Sebaran zona bahaya gempabumi di 

Wilayah Bantul berturut-turut di sisi 

paling timur (Kompleks Perbukitan 

Struktural Formasi Nglanggran) 

merupakan zona dengan tingkat 

bahaya gempa tinggi, sedangkan 

bagian tengah (dominasi Dataran 

Aluvial) menjadi zona tingkat bahaya 

sedang dan zona bahaya rendah 

terdapat di sisi barat (dataran Aluvial 

dan Sebagian Perbukitan 

Denudasional Formasi Sentolo). 

2. Tingkat bahaya gempabumi paling 

tinggi terdapat di Kecamatan 

Piyungan, bagian timur Sungai Opak 

untuk Banguntapan, Pleret, Dlingo, 

Imogiri, Pundong dan Kretek, dengan 

Nilai PGA 235,25 – 339,44 gal dan 

skala intensitas VIII, dan satuan 

bentuklahannya adalah Perbukitan 

Struktural, Perbukitan Denudasioanl 

dan Sebagian Dataran Aluvial terdapat 

di kompleks Perbukitan Struktural sisi 

Timur. 

 

5.2.Saran  

Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan, maka dapat diajukan saran 

yaitu melakukan pengukuran frekuensi 

getaran tanah pada tiap satuan 

bentuklahan untuk mendapatkan hasil 

yang lebih akurat.  
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