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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Bencana alam yang sering terjadi di Indonesia salah satunya gempabumi. 

Gempabumi terjadi karena Indonesia berada pada zona pertemuan antara tiga 

lempeng tektonik (triple junction plates) yakni lempeng Eurasia, Indo-australia, 

dan lempeng Samudera Pasifik, sehingga mengakibatkan negara ini memiliki 

intensitas gempa yang tinggi. Intensitas kejadian gempa di Indonesia sangat besar, 

karena wilayahnya berada pada zona rawan gempa. Keberadaan lempeng-lempeng 

tektonik seperti lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia yang 

membentang di sepanjang Pantai Barat Sumatera, Pantai Selatan Jawa, Bali, Nusa 

Tenggara sampai Maluku, pada lempeng Samudera Pasifik dengan lempeng Indo-

Australia di sepanjang pantai barat Irian, inilah yang menjadi sebab utama 

terjadinya gempa-gempa di Indonesia. Daerah perbatasan lempeng ini merupakan 

zona seismisitas yang aktif (Issack, 1968 dalam Kusumaningsih, 2004), yang 

membentang sepanjang tidak kurang dari 5.600 km mulai dari Andaman sampai 

ke Busur Banda Timur (Nugroho, 2007), sehingga banyak terjadi gempa bumi 

tektonik yang diakibatkan oleh tumbukan antar lempeng tersebut, dan sebab yang 

lainnya adalah karena aktivitas beberapa sesar lokal di daratan (Daryono, 2009). 

 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). Tanda bahwa Yogyakarta 

merupakan daerah rawan gempa, bahwa pernah terjadinya gempa bumi Tanggal 

27 Mei 2006, Daerah Bantul diguncang gempabumi tektonik dengan kekuatan Mw 

= 5,9 SR (USGS, 2006), lokasi pusat gempa ini letaknya di sebelah tenggara desa 

Imogiri di sepanjang Sungai Oyo di Kabupaten Bantul (USGS, 2006). 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.  
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 Beberapa catatan kejadian gempa berkekuatan besar yang pernah terjadi di 

Yogyakarta terjadi dalam tabel 1.1 berikut: 

Tabel 1.1. Kejadian Gempa bumi di Yogyakarta dari berbagai sumber 

Tahun Magnitudo (SR) Dampak Sumber 

4 Januari 1840 7.5 

Terjadi Tsunami, 

Kerusakan di Bantul 

dan Klaten 

Comb (1987) 

dalam Daryono 

(2010) 

10 Juni 1867 7.0 

5 orang meninggal 

dan 372 rumah rusak. 

Terasa hingga 

Surakarta, Jawa 

Tengah 

Dinas Pekerjaan 

Umum (2006) 

23 Juli 1943 8.1 

213 Meninggal, 2.096 

terluka, 2.800 rumah 

rusak. 

Van Bemmelen 

(1949) dalam 

Dinas Pekerjaan 

Umum (2006) 

14 Maret 1981 6 
Kerusakan Ringan di 

Bantul 

Dinas Pekerjaan 

Umum (2006) 

09 Juni 1992 6.5 

Kerusakan Ringan di 

Sebagian wilayah 

Yogyakarta 

Dinas Pekerjaan 

Umum (2006) 

25 Mei 2001 6.3 Bangunan Retak-retak USGS  

19 Juli 2005 5.5 
Tidak Menimbulkan 

Kerusakan 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 2006 

27 Mei 2006 5.9 (BMKG) 
5.700 meninggal dan 

38.000 terluka. 
BMKG, 2006 

 

 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). Menurut 

Daryono (2009), Yogyakarta juga sering terjadi gempabumi karena aktivitas 

beberapa sesar lokal di daratan, seperti Sesar Oya, Sesar Progo, Sesar Opak di 

Yogyakarta, dan beberapa sesar lokal lainnya yang tersebar di sepanjang Pantai 

Selatan Jawa.  

 Kuantitas kejadian gempa yang terjadi sangat tinggi pada wilayah aktif 

gempa, beberapa diantaranya dapat menjadi bencana alam yang menimbulkan 
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kerusakan dan kerugian. Gempabumi bisa terjadi kapanpun, saat apapun dan 

dimanapun, ini menunjukkan bahwa gempa tidak dapat diprediksi kejadiannya. 

(Geller, 1997 dalam Evison, 1999), seorang ahli seismologi mengatakan bahwa 

pada prinsipnya gempabumi tidak dapat diprediksi. Proses persiapan terjadinya 

gempabumi, pada sumber dapat mengalami keadaan yang random (acak), dengan 

berbagai pengaruh dari luar. Hal inilah yang menyebabkan adanya pesimistis dari 

para ahli gempabumi untuk meneliti precursor (tanda-tanda) terjadinya 

gempabumi. 

 Penggunaan perhitungan secara empiris percepatan tanah, merupakan 

salah satu alternatif untuk mengetahui tingkat bahaya gempabumi pada suatu 

lokasi. Meskipun penggunaan rumus tersebut tidak selalu benar dan nilai yang 

dihasilkan antar metode berbeda-beda, dengan melihat keterbatasan jaringan 

kegempaan di Indonesia yang tidak sebagus negara maju seperti Jepang dan 

Amerika, maka hasil dari perhitungan empiris mampu menggambarkan secara 

umum tingkat bahaya gempa pada suatu wilayah. Tingkat bahaya dari gempabumi 

pada area khusus diestimasi menggunakan Analisis Probabilitas Bahaya Gempa 

(Probabilistic Seismic Hazard Analysis (PSHA)), salah satu hal terpenting dalam 

PSHA adalah hubungan atenuasi gerakan tanah, yang mana ini digunakan untuk 

mengestimasi nilai gerakan tanah pada suatu gempa, memberikan magnitude, 

jarak, dan kondisi lokasi (Lyn dan Lee, 2008). 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. Pengukuran PGA melalui alat ukur adalah menggunakan 

microtremor atau accelerograf. PGA menggambarkan dampak paling parah yang 

pernah akibat gempa bumi yang dialami suatu lokasi. Besaran Nilai PGA 

ditentukan oleh intensitas kegempaan yang terjadi pada wilayah tersebut dalam 

kurun waktu, magnitudo dan jarak tertentu.  

Studi pemetaan zona rawan gempa, berdasarkan nilai percepatan gerakan  

tanah maksimum (PGA) melalui perhitungan empiris kejadian gempa selama 

kurun waktu tertentu, yang dikombinasikan dengan kondisi geomorfologi 

wilayah, merupakan salah satu penelitian geografi dengan pemanfaatan untuk 



4 

 

kajian bencana gempabumi dan dapat memberikan manfaat untuk pertimbangan 

perencanaan wilayah, ditinjau dari aspek kebencanaan, terutama gempabumi. 

Beberapa dampak seperti resiko kerugian dapat diminimalisir, antisipasi ancaman 

dan beberapa persiapan dan mitigasi dapat dimaksimalkan. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latarbelakang diatas, maka dapat dirumuskan masalahnya 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana sebaran zona bahaya gempabumi pada tiap satuan bentuklahan 

yang terdapat di Kabupaten Bantul?  

2. Bagaimana tingkat bahaya gempabumi pada tiap satuan bentuklahan yang 

terdapat di Kabupaten Bantul? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latarberlakang dan perumusan masalah, maka tujuan penelitian 

ini adalah: 

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. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini antara lain: 

1. Memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam penyelesaian program 

sarjana (S1) di Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Mengetahui sebaran zona bahaya gempabumi pada tiap bentuklahan di 

Kabupaten Bantul. 

3. Menjadi referensi salah satu metode pembuatan zona bahaya gempabumi di 

berbagai wilayah. 
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1.5. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1. Gempabumi 

 Gempabumi dinyatakan sebagai goncangan tanah yang disebabkan oleh 

pelepasan energi kulit bumi secara tiba-tiba (Elnashai dan Sarno, 2008). Energi ini 

mungkin berawal dari berbagai sumber yang berbeda, seperti perpindahan 

lempeng, erupsi gunungapi, atau kejadian oleh tangan manusia dengan membuat 

ledakan atau meruntuhkan gua di bawah tanah, seperti penambangan atau karst. 

Gambar 1.1 berikut menunjukkan lokasi persebaran kejadian gempabumi 

diseluruh dunia.  

 

 

Gambar 1.1. Sebaran gempabumi di seluruh dunia (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 (Elnashai dan Sarno, 

2008). Lempeng adalah batuan kaku stabil dan besar yang beririsan dengan 

ketebalan berkisar 100 km, membentuk kulit atau litosfer dan bagian mantel atas 

bumi. Kulit terluar lapisan batuan dengan struktur geologi internal yang komplek 

dan tidak sama dengan ketebalan 25-60 km dibawah benua dan 4-6 km di bawah 

samudera. Pergerakan horizontal dari litosfer disebabkan oleh arus konveksi pada 

mantel, kecepatan pergerakan kira-kira 1 – 10 cm/tahun. Persebaran lempeng 

tektonik dunia dapat dilihat pada gambar 1.2 berikut: 
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Gambar 1.2. Lempeng tektonik di seluruh dunia (Elnashai dan Sarno, 2008) 

 

 Kekuatan besar tektonik mengambil bagian pada tepi lempeng pada 

pergerakan relatif komplek litosfer – astenosfer. Kekuatan ini memicu perubahan 

kimia dan fisik dan mempengaruhi geologi diantara lempeng. Sehingga, hanya 

listosfer yang memiliki kekuatan dan sifat rapuh yang retak atau patah, ini 

menjadi sebab terjadinya gempabumi. Persilangan antara bumi dengan batas 

lempeng dapat dilihat pada Gambar 1.3 berikut: 

 

 

Gambar 1.3. Persilangan antara bumi dengan batas lempeng tipeutama (diadaptasi 

dari USGS). 

 

Beberapa gangguan yang ditimbulkan oleh gempabumi secara kontinyu 

maupun tunggal dapat dilihat pada Gambar 1.4 berikut: 
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Gambar 1.4. Gangguan gempabumi yang terekam seismograf (Elnashai dan 

Sarno, 2008) 

 

Karakteristik gempabumi 

1) Patahan. 

 Ketika dua masa tanah bergerak dengan mengenai yang lain, energi 

tegangan elastis dalam proses tektonik tersimpan dan kemudian dibebaskan 

sampai patah dari zona yang berhubungan. Simpangan blok mengancing kembali 

kearah ekuilibrium dan gerakan tanah gempabumi dihasilkan. Proses patahan 

disebut sebagai pantulan elastis (elastic rebound). Hasil retakan pada kulit bumi 

diistilahkan patahan (fault). Selama terjadi patahan pada kulit rapuh batuan, maka 

gelombang seismik dihasilkan. Gelombang ini merambat dari sumber gempabumi 

sepanjang lapisan luar bumi. Kecepatannya tergantung dari karakteristik material 

yang dilalui pada jalur rambatan. Mekanisme patahan dapat dilihat pada Gambar 

1.5 berikut ini: 
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Gambar 1.5. Dasar Mekanisme Patahan (Elnashai dan Sarno, 2008) 

 

2) Gelombang seismik  

 Patahnya suatu patahan disebabkan retakan yang rapuh dari kulit bumi dan 

terhamburkan hingga 10% dari total energi lempeng tektonik pada bentuk 

gelombang seismik. Goncangan gempabumi dihasilkan dari dua tipe elastis 

gelombang seismik, gelombang badan dan permukaan. Goncangan dirasakan 

secara umum dari kombinasi kedua gelombang ini, secara khusus pada jarak dekat 

dari sumber atau area terdekat.  

 Bodywaves merambat hingga lapisan interior bumi. Mereka termasuk 

gelombang primer atau membujur (dikenal sebagai P-Waves) dan gelombang 

sekunder atau garis melintang (disebut dengan S-Waves). Gelombang P dan S 

diistilahkan dengan “Preliminary Tremor” karena pertama kali yang dirasakan 
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dalam gempabumi (Elnashai dan Sarno, 2008). Perhatikan Gambar 1.6 dibawah 

ini: 

 

 

 
 

Gambar 1.6. Sebagian mekanisme rambatan body waves atau primer (atas) dan 

gelombang sekunder (bawah).  

 

 Dampak dari gempabumi oleh Elnashai dan Sarno (2008) dalam 3 macam 

bentuk, yaitu bahaya gempa, inventarisasi, kerentanan. Gempabumi dapat 

menyebabkan efek menghancurkan dalam bentuk kehilangan jiwa dan mata 

pencaharian. Potensi destruktif dari gempabumi tergantung dari banyak faktor.  
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Gambar 1.7. Efek gempabumi langsung dan tidak langsung 

 

Perhitungan tingkat bahaya gempabumi 

 Ukuran gempabumi diekspresikan dalam beberapa cara, Ada pengukuran 

instrumental atau kuantitatif dan non-instrumental atau kualitatif. Pengukuran 

instrumental yaitu pengukuran di lapangan menggunakan alat ukur seismisitas 

seperti Accelerograf. Sedangkan pengukuran non-instrumental salah satunya 

melalui perhitungan dengan persaman empiris, karena sangat penting untuk 

kejadian pra-instrumen. Oleh karena itu, dalam kompilasi historis katalog 

gempabumi sangat esensi untuk tujuan analisis bahaya.  

 Tingkat bahaya gempabumi dihitung untuk mengetahui besar-kecilnya 

bahaya yang terjadi terhadap bangunan. Metode yang digunakan antara lain 

dengan metode deterministic dan probabilitas. Kedua metode ini memiliki 

keunggulan masing-masing. Probabilistik dilakukan dengan memprediksi 

kejadian gempa dengan melakukan perhitungan pada gempa yang sudah pernah 
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terjadi. Metode ini dilakukan menggunakan rumus empiris dan pengukuran 

langsung di lapangan dengan alat, baik pada percepatan getaran tanah 

maksimumnya (PGA) maupun pada intensitas gempabumi.  

Kelas bahaya gempabumi dapat diindikasikan menggunakan Skala 

Intensitas (MMI) dan Nilai Percepatan Tanah (PGA). Perhatikan tabel 1.2 berikut 

ini: 

Tabel 1.2. 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 Penulis (2014). 

 

 Cornel (1968 dalam Ningrum, 2011), memperkenalkan model perhitungan 

tingkat bahaya gempabumi dengan metode probabilistic untuk pertama kalinya. 

Perkembangan metode ini cukup pesat bagi pengukuran bahaya gempa bumi 

untuk obyek-obyek penting seperti bangunan, pembangkit energy listrik, jembatan 

dan lain sebagainya. Paper Cornell (1968) menginspirasi McGuire (1976), dalam 

membuat program computer menghitung tingkat bahaya gempabumi, yang 

dinamakan dengan EQRISK. 

 Program yang dibuat oleh para peneliti dunia untuk membuat peta tingkat 

bahaya gempabumi seluruh dunia, program tersebut dinamakan Global Seismic 

Hazard Assessment Program (GSHAP) (www.seismo.ethz.ch/GSHAP). 

 

1. 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.  
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USGS (2012), mendefinisikan intensitas gempa adalah angka (yang ditulis 

dalam penomeran Romawi) yang mendeskripsikan tingkat kekerasan dari keadaan 

suatu gempabumi serta dampaknya pada perumukaan bumi dan manusia berikut 

struktur bangunannya. Sebagai contohnya terdapat pada Gambar 1.8, berikut: 

 

 

Gambar 1.8. Contoh Peta Isoseismal dengan Skala Intensitas Mercalli 

Gempabumi di Timiskaming (Smith, 1966) 

 

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. Secara mendasar, 

percepatan puncak melampaui level intensitas tinggi ketika kecepatan puncak 

mengalami kenaikan (Wald, et al., 1999).  
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Gambar 1.9. Hubungan Antara PGA dengan MMI (atas), dan Rentang Gerakan 

Tanah dengan MMI (bawah), (Wald et al., 1999). 

 

Persamaan menghitung Skala Intensitas Modified Mercalli (MMI) 

berdasarkan nilai PGA adalah: 

 

Imm = 3.66 log (PGA)-1.66 (Wald et al., 1999)      Persamaan 1.1 

 

Oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika pengukuran intensitas 

menggunakan skala MMI (Modified Mercalli Intensity). Tingkat kerusakan 

intensitas gempa dapat dilihat pada tabel 1.3. 
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Tabel 1.3. Skala Modified Mercally Intensity (MMI) 

Intensitas Deskripsi kejadian 

I MMI 
Getaran tidak dirasakan kecuali dalam keadaan luar biasa oleh beberapa 

orang. 

II MMI 
Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang tergantung 

bergoyang 

III MMI 
Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk 

berlalu. 

IV MMI 

Pada siang hari dirasakan oleh banyak orang dalam rumah, di luar oleh 

beberapa orang gerabah pecah, jendela dan pintu berderik serta dinding 

berbunyi 

V MMI 

Getaran dirasakan oleh hampir semua penduduk, orang banyak terbangun, 

gerabah pecah, barang-barang terpelanting, tiang-tiang dan barang besar 

tampak goyang, bandul lonceng dapat berhenti. 

VI MMI 

Getaran dirasakan oleh semua penduduk. Kebanyakan semua terkejut dan lari 

keluar, plester dinding jatuh dan cerobong asap pada pabrik rusak, kerusakan 

ringan 

VII MMI 

Tiap-tiap orang keluar rumah. Kerusakan ringan pada rumah-rumah dengan 

bangunan dan konstruksi yang baik. Sedangkan pada bangunan yang 

konstruksinya kurang baik terjadi retak-retak bahkan hancur, cerobong asap 

pecah, terasa oleh orang naik kendaraan. 

VIII MMI 

Keruskan ringan pada bangunan dengan konstruksi yang kuat. Retak-retak 

pada bangunan dengan konstruksi kurang baik, dinding dapat lepas dari 

rangka rumah, cerobong asap pabrik dan monument-monumen roboh, air 

menjadi keruh. 

IX MMI 

Kerusakan pada bangunan yang kuat, rangka-rangka rumah menjadi tidak 

lurus, banyak retak. Rumah tampak agak berpindah dari pondamennya. Pipa-

pipa dalam rumah putus. 

X MMI 

Bangunan dari kayu yang kuat rusak, rangka rumah lepas dari pondamennya, 

tanah terbelah, rel melengkung, tanah longsor di tiap-tiap sungai dan di tanah-

tanah yang curam. 

XI MMI 

Bangunan-bangunan hanya sedikit yang tetap berdiri, jembatan rusak, terjadi 

lembah. Pipa dalam tanah tidak dapat dipakai sama sekali, tanah terbelah, rel 

melengkung sekali. 

XII MMI 
Hancur sama sekali, gelombang tampak pada permukaan tanah. Pemandangan 

menjadi gelap, benda-benda terlempar ke udara.  

(Sumber: BMKG, 2013) 

 

2. Magnitudo 

Magnitudo merupakan pengukuran kuantitatif dari ukuran gempabumi dan 

dimensi patahan. Menurut USGS (2012), magnitudo merupakan angka yang 

menunjukkan karakterisik ukuran relatif dari suatu gempabumi. Magnitudo 

didasarkan pada pengukuran gerakan maksimum pada rekaman seismograf. 
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Pengukuran gerakan maksimum berdasarkan amplitudo maksimum dari 

gelombang seismik surface dan body. Hal ini disebut sebagai instrumental, 

kuantitatif dan skala obyektif.  

Beberapa skala yang dapat ditemukan, tetapi secara umum digunakan adalah 

(1) magnitudo lokal (Magnitude Local – Ml), secara umum menunjukkan 

“Magnitude Richter”, (2) Magnitudo gelombang permukaan (Surface-Wave 

Magnitude – Ms), (3) Magnitudo gelombang badan (Body-Wave Magnitude – 

Mb), (4) Magnitudo Sesaat (Moment Magnitude – Mw). Skala 1-3 memiliki 

rentang yang terbatas dan dapat diterapkan, akan tetapi besaran pengukuran tidak 

memuaskan pada gempa skala besar. Skala magnitude sesaat mendasarkan pada 

konsep seismic moment, yang dapat diaplikasikan pada semua besaran 

gempabumi tetapi lebih sulit untuk menghitung pada tipe yang lain. Semua skala 

magnitudo harus menghasilkan kira-kira sama dengan nilai pada semua gempa 

yang terjadi. Widigdo (2006) menerangkan di California selatan gempa-gempanya 

dihitung menggunakan persamaan Richter (1930), yaitu: 

 

      Persamaan 1.2 

 

Keterangan:  

M = Magnitudo gempa dalam skala Richter 

A = Amplitudo gelombang gempa (mm) 

Δt = Selisih waktu tiba gelombang S dan gelombang P (s) 

 

1.5.2. 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. 

Percepatan tanah maksimum merupakan parameter yang sering digunakan. 

Perambatan gelombang seismic yang menjadi akibat dari percepatan tanah 
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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. Nilainya dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan mitigasi bencana, desain struktur bangunan dan 

rencana tata ruang. Nilai percepatan maksimum dipetakan dalam skala besar pada 

suatu daerah, dengan periode ulang yang variatif.  

Perhitungan nilai percepatan tanah maksimum dapat dilakukan dengan dua 

cara, yaitu: dengan alat pengukur accelerograf dan perhitungan dengan 

pendekatan empiris. Bila jaringan accelerograf tidak mendukung, maka 

pemanfaatan perhitungan empiris menjadi alternatif. Pendekatan metode empiris 

tidak selalu benar, namun cukup memberikan gambaran umum tentang percepatan 

tanah maksimum (Ibrahim dan Subardjo, 2003 dalam Ningrum, 2011). 

Nilai PGA dapat dihitung melalui sejarah kejadian gempabumi yang pernah 

terjadi pada suatu daerah. Besar-kecilnya nilai bergantung pada jenis gempa, 

magnitudo gempa, episenter, dan jenis serta struktur batuan daerah setempat. PGA 

hanya memberikan informasi kekuatan puncak gempa. Percepatan tanah 

maksimum, respon spektra gempa dan riwayat waktu percepatan gempa (time 

histories) merupakan pilihan parameter pergerakan tanah yang sangat diperlukan 

untuk perhitungan dalam mendapatkan beban gempa recana. Jika sedikit 

parameter yang digunakan maka analisisnya pun tidak semakin kompleks, dan 

sebaliknya.  

Tahapan dasar untuk PGA melalui metode PSHA yang kali pertama 

digunakan oleh Cornell (1968), yang kemudian oleh Richter (1990 dalam FERC, 

2014) diklasifikasikan sebagai berikut:  

1. Identifikasi dan karakterisasi semua sumber gempa yang mempengaruhi suatu 

lokasi termasuk pembuatan model sumber gempa dan yang mungkin 

berpotensi menghasilkan gerakan tanah yang signifikan.  

2. Perhitungan parameter seismik untuk tiap zona sumber. Parameter tersebut 

adalah parameter a-b atau hubungan antara magnitude-recurrence berdasarkan 

peta data geologi atau historis.  

3. Perhitungan distribusi probabilitas magnitudo. 
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4. Perhitungan distribusi probabilitas jarak.  

5. Percepatan maksimum pada suatu lokasi akibat suatu kejadian gempa yang 

dapat terjadi pada tiap titik dari tiap sumber gempa dengan berbagai magnitude 

yang mungkin terjadi, ditentukan dengan menggunakan fungsi atenuasi. 

Ketidakpastian fungsi atenuasi juga diperhitungkan. 

6. Ketidakpastian dari lokasi suatu kejadian gempa, besarnya dan prediksi 

percepatan maksimum yang dihasilkan digabungkan untuk menghasilkan 

probabilitas terlampuinya percepatan tersebut dalam jangka waktu tertentu.  

 

Berdasarkan dokumen Standar Perencanaan Ketahanan Gempa untuk 

Struktur Bangunan Gedung SNI-1726-2002, Balitbang PU membagi Indonesia 

kedalam 6 wilayah gempa berdasarkan nilai PGA. Informasi pembagian wilayah 

gempa tersebut terdapat pada Gambar 1.10. 

 

Gambar 1.10. Peta Wilayah Gempa Indonesia dengan Percepatan Puncak Batuan 

Dasar dengan Perioda Ulang 500 Tahun 

 (Sumber: Balitbang PU tahun 2002) 

 

Perhitungan PGA dapat dilakukan menggunakan alat dan metode empiris. 

Alat yang digunakan antara lain microtremor, ground motion seismograph, dan 

accelerograph. Adapun Salah satu formula perhitungan nilai percepatan getaran 
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tanah dengan mempertimbangkan aspek frekuensi dan periode dominan tanah adalah 

formula Kanai (1966 dalam Suheri, 2006) dan Douglass (2011), yaitu: 

 

 

Persamaan 1.3 

 

 

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 =  

 

1.5.3. Geomorfologi 

Lobeck (1939) mengartikan geomorfologi merupakan studi tentang bentuk 

lahan. Selanjutnya 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.  

Aplikasi studi geomorfologi menurut Verstappen (1983) dibagi menjadi tiga 

bagian, yaitu: 

1. Studi tentang kelingkungan (Environmental Studies) 

Berhubungan dengan bagian-bagian tertentu dari lingkungan dan ilmu 

kebumian yang ada hubungannya dengan pemetaan tematik pengukuran 

sumberdaya alam.  
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2. Studi dampak kegiatan manusia pada lingkungan (Studies at the human impact 

on environment) 

Berhubungan dengan penyebaran dan kemungkinan dampak baik dan buruk 

dengan kegiatan manusia, yang pada dasarnya lebih menekankan pada dampak 

buruknya.  

3. Studi atas dasar bahaya dan bencana alam (natural disaster) 

Berhubungan dengan bahaya dan bencana lingkungan baik dari tenaga 

endogen maupun tenaga eksogen.  

 

Klasifikasi satuan bentuklahan merupakan suatu usaha menggolongkan 

bentuklahan yang terdapat di permukaan bumi menjadi unit-unit yang memiliki 

kesamaan dalam sifat dan perwatakannya atas dasar karakteristik yang dimiliki 

oleh masing-masing golongan bentuk permukaan bumi (Sunardi, 1985). 

Verstappen (1983) mengklasifikasikan bentuklahan menjadi 9 menurut prosesnya, 

antara lain: 

1. Bentuklahan asal proses Struktural 

2. Bentuklahan asal proses Vulkan 

3. Bentuklahan asal proses Fluvial 

4. Bentuklahan asal proses Marin 

5. Bentuklahan asal proses Glasial 

6. Bentuklahan asal proses Eolin 

7. Bentuklahan asal proses Solusional 

8. Bentuklahan asal proses Organik 

9. Bentuklahan asal proses Denudasional 

 

Geomorfologi adalah ilmu yang memdeskripsikan secara genetic 

bentuklahan dan proses-prosesnya yang mengakibatkan terbentuknya bentuklahan 

tersebut serta mencari antar hubungan antara bentuk lahan dengan proses-proses 

dalam susunan keruangan. 

Proses geomorfologis merupakan semua perubahan baik fisik maupun kimia 

yang mengakibatkan perubahan bentuk muka bumi (Thornbury, 1954). Perubahan 
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yang ditimbulkannya dipengaruhi oleh medium alam yang mampu mengikis dan 

mengangkut material bumi disebut sebagai tenaga geomorfik. Menurut 

Verstappen (1983) menyebutkan ada empat aspek utama dalam kajian 

geomorfologi, yaitu: 

1. Geomorfologi statis, yang berkaitan dengan bentuklahan aktual 

2. Geomorfologi dinamis, yang berkaitan dengan proses-proses dan perubahan 

jangka pendek yang terjadi dalam bentuklahan,  

3. Geomorfologi genetik, yang berkaitan dengan perkembangan relief dalam 

jangka panjang,  

4. Geomorfologi kelingkungan, yang berkaitan dengan hubungan ekologi 

bentanglahan antara geomorfologi dan disiplin ilmu yang berdekatan atau 

unsur-unsur (parameter) dari lahan.  

 

Studi pada bentuklahan yang ada sekarang, dengan mengesampingkan 

bentuk hipotesis dari lahan jutaan tahun di masa lalu atau yang akan datang, dan 

meninggalkan disamping proses kausatif di masa lalu sama baiknya dengan proses 

operatif pada suatu saat merupakan tujuan dari geomorfologi statis (Verstappen, 

1963).  

Secara garis besar Pannekoek (1949) membagi pulau jawa menjadi tiga 

mintakat fisiografi, yaitu:  

1. Mintakat selatan, yaitu mintakat yang didominasi oleh plato, 

2. Mintakat tengah, yaitu ditempati oleh beberapa gunung api yang masih aktif 

dan sebagian pegunungan lipatan 

3. Mintakat utara, yaitu terdiri atas dataran alluvial sepanjang pesisir utara dan 

rangkaian pegunungan lipatan berumur tersier. 

 

Menurut Van Bemmelen (1949), secara fisiografis Pulau Jawa dapat dibagi 

ke dalam 7 kondisi geomorfik sebagai berikut: 

1. Vulkan-vulkan berusia kuarter (Volcanoes-volcanoes) 

2. Dataran Alluvial Jawa Utara (Alluvial plains nothern Java) 

3. Antiklinorium Rembang – Madura (Rembang – Madura anticlinorium) 
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4. Antiklinorium Bogor, Serayu Utara dan Antiklinorium Kendeng (Bogor, North 

– Serayu, and Kendeng – Anticlinorium) 

5. Dome dan Igir di Zona Depresi Sentral (Dome and ridges in the central 

depretion zone) 

6. Zona Depresi Sentral Jawa dan Zone Randublatung (Central depression zone 

of java, and Randublatung zona) 

7. Pegunungan Selatan (Southern Mountains) 

 

Geomorfologi struktural 

 Bentuklahan endogen mungkin asalnya berupa tektonik atau struktural 

Twidale (1971, 1 dalam twidale, 1976)). Bentuklahan tektonik merupakan hasil 

produksi dari proses dalam bumi tanpa intervensi tenaga dari luar (denudasi). Di 

dalamnya termasuk kerucut vulkan dan craters, dinding patahan (Fault Scarps), 

dan rangkaian pegunungan. Proses tektonik pada bentuklahan, terutama pada 

benua dan skala regional yang luas, biasanya merupakan bahan utama dari 

morfotektonik. Tektonik geomorphologi meneliti efek aktif dari proses tektonik 

seperti patahan, tilting, lipatan, uplift, dan subsiden, diatas bentuklahan. 

Perhatikan Gambar 1.11.  

 

Gambar 1.11. Lempeng tektonik, lokasi persebaran dan lokasi subduksi (USGS, 

1997) 
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 Sebagian bentuklahan yang secara murni merupakan tektonik asal 

prosesnya, tenaga eksogen seperti cuaca, gravitasi, aliran air, glasial (es), 

gelombang dan angin, bekerja pada bentuklahan tektonik, mengikis batuan yang 

tidak begitu resisten atau pada garis lemahnya, untuk menghasilkan bentuklahan 

struktural.  

 Lempeng tektonik bumi secara terus menerus menimbulkan punggung 

bukit di tengah samudera dan menghancurkannya sebagai lokasi subduksi, yang 

sebenarnya pada pergerakannya. Pergerakan tersebut menjelaskan secara virtual 

bahwa semua tenaga tektonik mempengaruhi litosfer dan permukaan bumi itu 

sendiri. Lempeng tektonik juga menyediakan sebuah penjelasan yang baik untuk 

fitur topografi utama bumi: pembagian antara benua dan samudera, perpindahan 

rangkaian pegunungan, dan penempatan basin sedimentasi pada batas lempeng. 

 

Geomorfologi pada zonasi bahaya gempabumi 

 Geomorfologi menempatkan lahan termasuk didalamnya tanah dan kondisi 

sub-tanah dan stabilitas lereng, memiliki dampak penting pada pola distribusi 

bahaya gempabumi. Persoalan ini telah menerima perhatian banyak negara, 

terutama setelah beberapa kejadian gempabumi (USGS 1964; Gupta and Virdi, 

1975; Mareus, 1964; Post, 1967, Nat Res. Council, 1968, 1969 dalam Verstappen, 

1983). 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. Getaran dan perubahan 

bentuk secara langsung berhubungan dengan pergerakan kerak bumi. Sedangkan 

keempat yang lain merupakan sebab yang dihasilkan secara tidak langsung oleh 

gempabumi, akan tetapi sering bertanggung jawab pada bagian utama kerusakan. 

 Efek dari getaran bergantung, untuk dapat mempertimbangkan derajat, 

pada suatu kondisi lahan. Pada permukaan tanah yang lunak dan secara khusus 
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bertekstur halus dan air jenuh, terdapat material, seperti lempung rawa belakang, 

formasi tanah gambut, lacustrine basah atau tumpukan pasir sungai, getaran dan 

sebagai akibat percepatan dari gelombang goncangan menjadi lebih kuat dan hal 

tersebut telah ditemukan pada banyak kejadian yang mana kerusakan terjadi pada 

medan itu 5 – 10 kali lebih besar dari pada yang berdekatan dengan area bebatuan 

keras. 
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1.5.4. Penelitian Sebelumnya 

Peneliti dan 

tahun, 
Judul 

Jenis 

Penelitian 
Tujuan Metode 

Daerah 

Penelitian 

Data yang 

diambil 
Hasil 

Salwan 

Suheri, 2009 

Perhitungan Tingkat 

Bahaya Gempabumi di 

Jawa Tengah Secara 

Probabilistik 

Thesis 

Menghitung tingkat bahaya 

gempabumi berdasarkan 

percepatan getaran tanah 

maksimum di daerah jawa 

tengah 

Metode 

probabilistik 
Jateng 

Data Stasiun 

Meramex,  

Data seismisitas, 

Peta Geologi 

Jateng 

Peta tingkat bahaya 

gempabumi dengan 

periode ulang 100 th, 

200 th, 500 th, 1000 th 

Yeza, 

Febriani, 

2012 

Pemetaan Nilai Peak 

Ground Acceleration 

(PGA) Dengan 

Menggunakan Metode 

Kanai Di Kota 

Bengkulu 

Thesis 

1. Menentukan, serta 

memetakan nilai PGA untuk 

mengetahui tingkat resiko 

daerah Kota Bengkulu 

terhadap gempabumi 

dihubungkan dengan kondisi 

geologi. 

2. Menentukan nilai frekuensi 

dominan getaran tanah daerah 

Kota Bengkulu. 

 
Bengkulu 

Data frekuensi 

dominan tanan 

dengan 

seismometer, 

Katalog Gempa  

Periode dominan tanah, 

dan Nilai PGA 

Daryono, 

2011 

Indeks Kerentanan 

Seismic Berdasarkan 

Mikrotremor pada 

Setiap Satuan 

Bentuklahan di Zona 

Graben Bantul, Daerah 

Istimewa Yogyakarta 

Desertasi 

1. Mengetahui karakteristik 

indeks kerentanan seismic 

pada setiap satuan 

bentuklahan.  

2. Mengetahui persebaran 

spasial indeks kerentanan 

seismic berdasarkan 

pendekatan satuan 

bentuklahan  di zona graben 

bantul  

Survey 

lapangan 

Pendekatan 

spasial 

Pendekatan 

satuan 

bentuklahan 

Graben 

Bantul 

Yogyakarta 

Survey 

mikrotremor 

Peta dasar 

Data bor 

Data geolistrik 

Data parameter 

gempabumi 

Data rasio 

kerusakan rumah 

Karakteristik indeks 

kerentanan seismic, 

ground shear strain, dan 

rasio kerusakan rumah 

berubah mengikuti 

satuan bentuklahan.  

Persebaran spasial 

indeks kerentanan 

seismic berdasarkan 

satuan bentuklahan. 

Rohima 

Wahyu 

Analisis Probabiltas 

Seismic Hazard untuk 
Thesis 

1. Menentukan nilai percepatan 

tanah maksmum di batuan 

Metode 

Probability 

Kepulauan 

Maluku 

Data seismisitas 

dari NEIC-USGS; 

Distribusi episenter 

gempabumi wilayah 
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Ningrum, 

2011 

Daerah Kepulauan 

Maluku 

dasar  

2. Menentukan distribusi nilai 

percepatan tanah maksimum 

(PGA) di wilayah kepulauan 

Maluku yang dijadikan 

indicator tingkat kerawanan 

gempa. 

3. Digunakan sebagai usulan 

untuk perencanaan struktur 

bangunan tahan gempa pada 

daerah Kepulauan Maluku 

Seismic 

Hazard 

Analysis 

(PSHA) 

ISS, ISC dan 

PDE; ANSS; 

katalog 

Cantennial 

kepulauan Maluku, 

distribusi kejadian 

gempa Utama, Peta 

Hazard PGA di batuan 

dasar dengan periode 

ulang 500, 2500 tahun 

akibat sumber gempa 

Fault, gempa subduksi, 

gempa shallow 

background, gempa 

benioff (deep 

background), 

Peta percepatan di 

batuan dasar  

Sarif 

Hidayat, 

2014 

Analisis Zona Bahaya 

Gempa Bumi dengan 

Pendekatan Probabilitas 

Peak Ground 

Acceleration (PGA) dan 

Geomorfologi 

Kabupaten Bantul,  

Daerah Istimewa 

Yogyakarta 

 

Skripsi 

1. Mengetahui hubungan 

antara sebaran satuan 

bentuklahan dengan 

bahaya gempabumi di 

Kabupaten Bantul. 

2. Mengetahui persebaran 

zona bahaya gempabumi 

pada tiap bentuklahan di 

Kabupaten Bantul 
3.  

Metode 

Probability 

Seismic 

Hazard 

Analysis 

(PSHA) – 

PGA dan 

Pendekatan 

Spasial 

Satuan 

Bentuklahan 

 

Bantul, 

Yogyakarta 

Data seismisitas 

dari USGS,  

Katalog Stasiun 

Meramex – 

frekuensi 

dominan tanah 

Peta bahaya gempabumi 

dan dampaknya tiap 

satuan bentuklahan di 

Kabupaten Bantul 
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1.6. Kerangka Penelitian  

Penelitian ini bertitik tolak dari pemahaman tentang konsep umum 

geomorfologi yang membentuk permukaan bumi sehingga menghasilkan berbagai 

karakteristik bentuklahan. Secara spasial tiap bentuklahan berada pada lokasi 

persebaran tertentu, yang mana tingkat kompleksivitasnya sesuai dengan aktivitas 

tenaga pembentuknya baik endogen maupun eksogen. Keberadaan aktivitas 

tektonik merupakan faktor yang selain membentuk perkembangan bentuklahan 

secara endogen juga turut menjadi “triggering factor” atau faktor pemicu 

terjadinya gempabumi. Lokasi kejadian dan karakteristik gempabumi yang 

diperhitungkan dapat diketahui tingkat bahaya yang dihasilkan dalam bentuk nilai 

PGA. Kejadian dan karakteristik gempa bumi pada suatu wilayah berbeda-beda 

sesuai dengan karakter batuan dasar dan bentuklahan pada permukaan, sehingga 

sebaran tingkat bahaya gempabumi berbeda-beda antar wilayah khususnya pada 

tiap bentuklahan. Sebaran bahaya gempabumi sebagai variabel dalam membuat 

informasi spasial bahaya gempabumi dapat selaras dengan sebaran bentuklahan 

yang ada pada wilayah tersebut untuk menghasilkan tingkat persebaran bahaya 

gempabumi tiap bentuklahan. Persebaran kedua variabel ini (gempabumi dan 

bentuklahan) merupakan elemen yang menentukan sebaran spasial bahaya 

gempabumi pada tiap bentuklahan.  

 

Gambar 1.12. Kerangka pemikiran (Hidayat, 2014) 
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1.7. Metode Penelitian 

 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. 

Perhitungan nilai PGA-nya menggunakan Metode Sistematic Sampling (Grid). 

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.  

 

1.7.1. Alat dan Bahan 

1.7.1.1. Alat 

1. Laptop ASUS dengan spesifikasi: Prosesor Intel Core i5 3317 1,70 GHz, 

RAM 4 GB, VGA NVIDIA GT 635M 2 GB, Hardisk 500 GB, digunakan 

untuk menjalankan perangkat lunak, mengolah data dan menulis laporan. 

2. Software ArcGIS 10.2.2, untuk mengolah data spasial. 

3. Software Envi 5.0, untuk mengolah data citra. 

4. Microsoft Excel 2013, untuk mengolah data gempa. 

5. Microsoft Word 2013, untuk menulis laporan. 

6. Geopsy 2.9.0, untuk mengolah data Meramex, H/V Spectral ratio. 

7. Matlab 2012b, untuk menghitung nilai PGA. 

8. Printer Canon IP2770, untuk mencetak laporan dan peta. 

9. GPS, untuk memplot titik survey. 

10. Kamera Digital, untuk mengambil gambar lapangan. 

 

1.7.1.2. Bahan  



28 

 

1. Data Kejadian Gempabumi wilayah Bantul (pusat data -7.88, 110.32), Radius 

0-300 km dari pusat, tahun 1974 – 2014, kedalaman antara 10 – 300 km, 

dengan Magnitudo gempa 3 – 9 SR. 

2. Data Frekuensi dominan tanah stasiun Meramex Jawa Tengah. 

3. Citra landsat 8 Kabupaten Bantul waktu perekaman Juni 2013. 

4. Peta RBI Bantul Skala 1:25.000. 

5. Peta Geologi Yogyakarta skala 1:100.000. 

 

1.7.2. Cara Perolehan Data 

1.7.2.1. Data Katalog Gempabumi 

Data rekaman gempa (katalog gempabumi) diambil dari situs USGS-

Earthquake (http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/search/) pada tanggal 06 juni 

2014, dengan beberapa parameter yang digunakan seperti tertera di Tabel 1.4.  

Tabel 1.4. Parameter Pengambilan Data Gempabumi. 

No. Opsi Pencarian Kriteria yang digunakan 

1 Tahun  1974 - 2014 

2 Magnitude 3 – 9 M 

3 Bentuk Regional Lingkaran  

4 Cakupan Wilayah Kota Bantul (-7.88° S, 110.32° T),  

Radius 300 km 

5 Kedalaman Episenter 10 – 300 km 

6 Format Data Output *.csv (Comma Separate Value) 

 

Informasi yang diperoleh dari data tersebut terdapat pada Tabel 1.5: 

Tabel 1.5. Informasi Data Gempa 

Nama Kolom Keterangan Contoh 

Time 

Waktu kejadian gempa yang 

tercatat alat, mencakup Tanggal 

(TTTT-BB-HH), Jam 

(JJ:MM:DD)  

2014-04-

29T13:04:47.110Z 

Latitude 
Koordinat bujur dengan format 

derajat desimal 
-8.4215 

Longitude 
Koordinat lintang dengan format 

derajat desimal 
109.1353 

Depth Kedalaman Hiposenter Gempa 46.78 

Mag 
Kekuatan Magnitudo Gempa 

dalam Skala Richter (SR) 
4.6 
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Magtype 

Tipe Magnitudo (Magnitude Body, 

Magnitude Wave, Magnitude 

Momment) 

mb 

Nst 

Kependekan dari Number of 

Seismic Stations (Jumlah Stasiun 

Seismik), diartikan juga dengan 

total jumlah dari jumlah stasiun 

seismic. 

Tidak terisi 

Gap 

Besaran Gap Azimuth antar gap 

stasiun secara azimuth (dalam 

derajat) 

77 

Dmin 

Jarak Horizontal dari episenter 

pada stasiun terdekat (dalam 

derajat), 1 ° = 111.2 km 

1.464 

Rms 

Kependekan dari Root mean 

square residu dari waktu 

perjalanan dalam detik 

menggunakan semua satuan 

ukuran. 

0.19 

Net 

ID dari kontributor data, 

mengidentifikasi jaringan yang 

terlibat untuk mendapatkan 

informasi yang lebih baik dari 

“events”; seperti: ak, at, ci, hv, ld, 

mb, nc, nm, nn, pr, pt, se, us, uu, 

uw 

us 

Id 
Pengidentifikasi unik untuk 

spesifikasi produk 
usb000qwc9 

Updated 
Waktu ketika event paling banyak 

di update 

2014-06-

03T13:37:26.425Z 

Place 

Deskripsi tekstual dari regional 

geografi yang dekat dengan 

kejadian. 

80km S of 

Karangbadar Kidul, 

Indonesia 

Type Jenis event seismik earthquake 

(Sumber Keterangan: USGS, 2013) 

 

1.7.2.2. Data Seismogram Stasium Meramex dan Periode Dominan Tanah 

Bohm (2005), menyebutkan bahwa Data Meramex merupakan model 

percepatan untuk rentang diatas zona Wadati-Benioff dengan aplikasi prosedur 

tomografi resolusi tinggi (Vp, Vp/Vs dan Qp) yang berkombinasi dengan metode 

fungsi penerima. Perekaman dilakukan selama 150 hari dari bulan Mei hingga 

Oktober 2004 oleh Tim Meramex termasuk BMG, VSI, Deutsche 
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Forschungsgemeinschaft (DFG), Kemenristek, BPPTK dan UGM. Informasi 

penting yaitu tentang saluran kenaikan magma diekspektasikan dari atenuasi 

tomografi. Data ini merupakan project dari Merapi Amphibious Experiment 

(Meramex). Data tersebut terdiri dari 112 stasiun secara kontinyu merekam dari 

cakupan stasiun seismic dengan rentang berkisar 150 x 200 km. Total perekaman 

data mencapai 500 GB. Wilayah yang dicakup dalam perekaman ini seperti 

terlihat pada Gambar 1.13. Sebagian besar melingkupi busur Jawa Tengah dan 

Yogyakarta.  

 

Gambar 1.13. Jaringan Seismologikal Proyek Meramex Jawa Tengah dari Data 

Meramex. 

 (Bohm, et al., 2005)  
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Periode dominan tanah diperoleh dari pengolahan data meramex pada area 

yang telah dipilih berdasarkan kebutuhan pengolahan data.  

 

1.7.2.3. Citra Satelit Landsat 8 Perekaman Juni 2013 

Informasi citra satelit landsat diperoleh melalui situs USGS-Earthexplorer 

(http://earthexplorer.usgs.gov/), untuk wilayah D.I.Yogyakarta berada pada Path 

120 dan Row 065, yang merupakan ukuran 1 scene citra Landsat dengan cakupan 

wilayah 185 x 185 km. Citra yang digunakan merupakan citra Landsat 8 dengan 

waktu perekaman pada juni 2013. Citra ini digunakan untuk mengetahui proses-

proses yang berkembang pada bentuk lahan. Visualisasi citra landsat 8 True Color 

(Komposit 453) Kabupaten Bantul dapat dilihat pada Gambar 1.14. 

 
Gambar 1.14. Peta Citra Landsat Komposit 453 

 

1.7.2.4. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 

Informasi dari Peta RBI skala 1:25.000 dengan Sheet 1408-212, 1408-214, 

1408-221, 1408-222, 1408-223, 1408-224, 1408-543 merupakan peta yang 

bersumber dari Badan Informasi Geospasial (BIG). Data dalam Peta RBI yang 
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digunakan adalah data kontur dan informasi peta dasar seperti jalan, sungai, dan 

administrasi. Peta RBI ini digunakan sebagai border atau batas dari peta-peta 

yang lain. 

 

1.7.2.5. Peta Bentuklahan Kabupaten Bantul 

Bentuklahan pada dasarnya terdiri dari tiga unsur yang mendominasi, unsur-

unsur ini tercermin pada penamaan tiap satuan bentuklahan. Informasi 

bentuklahan diperoleh dari tiga unsur yaitu topografi atau relief, struktur batuan 

geologi dan proses yang berlangsung. Ketiga unsur ini diketahui dari peta-peta 

yang menjadi bahan pada penelitian ini. Topografi dihasilkan dari peta kontur 

dengan model permukaan hillshade, sedangkan struktur batuan geologi diperoleh 

dari peta geologi dan proses yang berlangsung diinterpretasi melalui peta citra 

komposit 453. Peta bentuklahan yang dihasilkan dari proses ini kemudian 

dilakukan survey lapangan untuk memastikan validitas dari interpretasi 

bentuklahan yang dilakukan. Survey dilakukan pada satuan bentuklahan yang 

belum terinterpretasi dengan baik atau untuk memvalidasi hasil interpretasi yang 

telah dilakukan. Adapun metode survey yang digunakan adalah Purposived 

Random Sampling. 

 

1.7.2.6. Peta Sebaran Nilai PGA 

Sebaran nilai PGA diperoleh dari hasil perhitungan data katalog gempabumi 

pada grid sampel titik PGA. Dikarenakan menggunakan persamaan atenuasi dari 

metode kanai, maka diperlukan data periode dominan tanah hasil pengolahan data 

meramex. Nilai PGA yang dihasilkan memiliki koordinat sesuai dengan cakupan 

Kabupaten Bantul, dengan grid berjarak 2,5 km x 2,5 km. melalui grid dengan 

nilai PGA ini, dapat dilakukan interpretasi secara langsung dengan 

mengoverlaykan pada peta bentuklahan, atau untuk keperluan interpretasi lebih 

besar dapat dilakukan interpolasi dari titik-titik tersebut. Visualisasi spasialnya 

terdapat pada Gambar 1.15. 
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Gambar 1.15. Peta Tititk Grid Sampel Nilai PGA Kab. Bantul 

 

1.7.3. Tahapan Pengolahan Data 

1.7.3.1. Pembuatan Data atau Peta Parameter 

1.7.3.1.1. Pengolahan Data Gempa 

a. Mengunduh data gempa dari situs USGS dengan format comma separated 

value (*.csv) dibuka melalui Microsoft Excel. Data tersebut dimanipulasi 

dengan mengeliminir kolom-kolom yang tidak digunakan, sehingga tersisa 

kolom waktu, koordinat (latitude, longitude), kedalaman (depth) dan 

magnitudo. Data tersebut dikonversi kedalam format teks (*.txt), yang 

kemudian diolah menggunakan software Matlab bersamaan data periode 

dominan tanah. 

b. Data gempa digunakan sebagai parameter utama untuk menghitung nilai 

PGA. 

 

1.7.3.1.2. Pengolahan Data Meramex untuk Periode Dominan Tanah 
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a. Memilih data meramex yang akan digunakan sesuai dengan grid yang 

mencakup wilayah penelitian. Lihat Gambar 1.16.  

 

Gambar 1.16. Peta Sebaran Stasiun Meramex di sekitar Kab. Bantul 

 

b. Melakukan pengolahan data meramex menggunakan software Geopsy 2.90 

melalui metode HVSR (Horizontal Vertical Spectral Ratio), untuk 

mendapatkan data frekuensi dominan tanah.  

c. Editor data dengan pengaturan komponen Vertical, North dan East pada tabel 

window Geopsy. Kemudian melakukan proses koreksi karena proses 

perekaman tidak selalu berada pada nilai netral (0), koreksi dilakukan dengan 

subtract value pada menu Geopsy. 

d. Menampilkan hasil koreksi data pada jendela grafik untuk dilakukan proses 

windowing.  

e. Melakukan proses windowing data secara otomatis dengan pengaturan Time 

Windows: At Least 2 – 20 s, Overlap 2%, Threshold 99%, centang kedua anti 

triggering, pada tab filter menggunakan high pass 1 Hz, Butterworth 3, tab 
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Processing smooth type konno & omachi 50, output frequency 0.25 Hz -  20 

Hz. Visualisasi terdapat pada Gambar 1.17. 

 

 

 

 

Gambar 1.17. Jendela Windowing pada Geopsy pada titik AF2. 
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f. Melakukan eliminasi pada grafik yang diluar standard deviasi (garis hitam 

putus-putus) dan rata-rata (garis hitam tegas), sesuai dengan ketentuan minimal 

yang dapat digunakan. Keterangan lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 1.18. 

 

 
 

Gambar 1.18. Jendela Grafik Proses Window 
 

Ketentuan yang digunakan dalam mengolah data menggunakan metode 

HVSR dengan software geopsy berdasarkan Sesame (2004), seperti Gambar 1.19 

dan Gambar 1.20 berikut ini: 

 

 

Gambar 1.19. Kriteria Windowing metode HVSR (Sesame, 2004) 
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Gambar 1.20. Proses Pengolahan Data Meramex pada titik AF2 dengan frekuensi 

7.9 Hz. 

 

 

1.7.3.1.3. Pengolahan Data Kontur  

a. Data kontur pada penelitian ini sebagai parameter yang menginformasikan 

topografi Kabupaten Bantul. Data kontur dengan Ci 25 m, memiliki tingkat 

kedetilan dan kerapatan yang baik.  

b. Data kontur diolah menjadi data TIN (Triangular Irregular Network), sehingga 

terbentuk DEM raster, berdasarkan data TIN ini kemudian diolah menjadi data 

topografi dengan metode Hillshade. 

 

1.7.3.1.4. Pengolahan Citra Satelit Landsat 

a. Citra satelit diolah menjadi data yang mudah diinterpretasi dengan mengubah 

komposit warna menjadi 453 yang menonjolkan aspek lahan seperti tampak 

pada Gambar 1.14. Sehingga proses pembentukan lahan dapat diamati dan 

diinterpretasi. Citra Satelit ini juga menjadi landasan untuk mempermudah 

dalam melakukan survey lapangan. 
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1.7.3.1.5. Pengolahan Peta Bentuklahan  

a. Peta Bentuklahan terdiri dari 3 unsur yaitu: Relief (topografi), Proses (Genesis) 

dan struktur geologi (Batuan Geologi).  

b. Informasi relief diperoleh menggunakan data hillshade, yang dapat 

membedakan antara bentuk perbukitan, dataran dan ledokan (lembah).  

c. Informasi proses diperoleh melalui interpretasi citra satelit landsat komposit 

453 sesuai dengan asal proses yang bekerja pada daerah penelitian.  

d. Informasi batuan geologi diperoleh melalui interpretasi peta geologi 

Yogyakarta.  

e. Ketiga unsur tersebut dioverlay, sehingga dihasilkan peta bentuklahan tentative 

yang kemudian dilakukan survey lapangan untuk mengetahui validitas 

interpretasi bentuklahannya. 

 

1.7.3.1.6. Pengolahan Data PGA  

Nilai PGA dihitung menggunakan persamaan Kanai (1966) atau bisa dilihat 

pada Persamaan 1.3, dengan parameter utama yaitu: kejadian gempabumi di 

sekitar Bantul dan data Periode Dominan Tanah Meramex. 

 

1.7.3.2. Pembuatan Peta Bahaya Gempabumi 

1.7.3.2.1. Pengolahan Peta Intensitas Gempabumi tiap Satuan Bentuklahan 

Berdasarkan grid sampel PGA yang telah dihitung sebelumnya, pada tahap 

selanjutnya adalah menghitung skala intensitas (MMI), dengan Persamaan 1.1, 

dengan ketentuan Pembulatan keatas untuk nilai >5, dan pembulatan kebawah 

untuk nilai < 5. Hasil perhitungan diplot pada peta satuan bentuklahan kemudian 

dilakukan layouting. 

 

1.7.3.2.2. Pembuatan Peta Bahaya Gempabumi tiap Satuan Bentuklahan 

Berdasarkan hasil perhitungan skala intensitas (MMI), hasilnya digunakan 

sebagai indikator dalam menentukan tingkat bahaya gempabumi pada tiap satuan 

bentuklahan. Selain itu digunakan pula interpretasi langsung dari karakteristik tiap 
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satuan bentuklahan yang memiliki tingkat bahaya gempabumi pada skala tertentu. 

Kelas indikator bahaya gempabumi menggunakan ketentuan pada Tabel 1.2.  

 

1.7.3.2.3. Pembuatan Peta Dampak Bahaya Gempabumi tiap Satuan 

Bentuklahan 

Berdasarkan informasi pada Peta Intensitas dan Peta Bahaya Gempabumi 

tiap satuan bentuklahan, maka pada tahapan ini dilakukan proses analisis deduksi 

terkait dampak-dampak yang ditimbulkan dari bahaya gempabumi, khususnya 

dampak secara langsung (lihat Gambar 1.7).  
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1.7.4. Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

Gambar 1.21. Diagram alir penelitian (Hidayat, 2014) 
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1.8. Batasan Operasional 

Bencana merupakan fenomena ekstrim yang terjadi pada bumi (litosfer, 

hidrosfer, biosfer, atau atmosfer) yang berbeda secara substansial dari kejadian-

kejadian yang bisa terjadi, yang menyebabkan kematian pada manusia, kerusakan 

dan kerugian pada gedung, sistem komunikasi, lahan pertanian, hutan, dan 

lingkungan alam (Alexander, 1993). Fenomena sosial akibat kolektif atas 

komponen bahaya (hazard) yang berupa fenomena alam/buatan di satu pihak, 

dengan kerentanan (vulnerability) komunitas di pihak lain (KNLH, 2007). 

Bencana alam adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan 

oleh gejala alam, seperti gunung meletus, tanah longsor, banjir, gelombang pasang 

(Tsunami), angin ribut, kebakaran hutan, kekeringan, gas beracun, dan banjir 

lahar, yang dapat mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta, 

kerusakan lingkungan dan lain-lain (Depsos RI, 1999:13). 

Gempabumi adalah gejala alam yang disebabkan oleh pelepasan energy 

regangan elastis batuan yang disebabkan adanya deformasi batuan yang terjadi di 

litosfer (Bullen 1965; Bolt, 1988). 

Magnitudo merupakan angka yang menunjukkan karakterisik ukuran relatif 

dari suatu gempabumi (USGS, 2012) 

Geomorfologi adalah ilmu pengetahuan tentang Bentuklahan sebagai 

pembentuk permukaan bumi, baik diatas maupun dibawah permukaan laut, 

dengan menekankan pada asal mula (genesis) dan perkembangannya dimasa 

datang serta konteksnya dengan lingkungan (Verstappen, 1983). 

PGA adalah Percepatan getaran tanah maksimum yang terjadi pada suatu 

titik pada posisi tertentu dalam suatu kawasan yang dihitung dari akibat semua 

gempabumi yang terjadi pada kurun waktu tertentu dengan memperhatikan besar 

magnitude dan jarak hiposenternya, serta periode dominan tanah di mana titik 

tersebut berada (Kirbani, Prasetya, dan Widigdo, 2006).  

PSHA merupakan metode yang digunakan untuk memeperhitungkan 

amplitudo maksimum dari beberapa parameter gerakan tanah yaitu percepatan 

tanah maksimum yang terjadi dalam periode ulang tertentu (Thenhaus dan 

Campbell, 2003 dalam Ningrum, 2011). 
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Resiko Bencana adalah potensi bencana yang dapat menghilangkan nyawa, 

status kesehatan, mata pencaharian, aset dan pelayanan, yang dapat terjadi secara 

khusus pada masyarakat atau kelompok yang ditetapkan dalam kurun waktu 

tertentu (UNISDR, 2009). 

Resiko Gempabumi adalah kemungkinan rusaknya bangunan, dan 

sejumlah orang yang diharapkan menjadi terluka atau terbunuh jika gempabumi 

seperti yang terjadi pada patahan khusus (USGS, 2012) 

Bahaya diartikan sebagai peristiwa fisik yang secara potensial merusak, 

fenomena atau aktivitas manusia yang dapat mengakibatkan kehilangan nyawa 

atau luka-luka, kerusakan tempat tinggal, gangguan sosial dan ekonomi atau 

degradasi lingkungan (UNISDR, 2009).  
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