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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kepulauan Indonesia berada pada persimpangan lempeng Eurasia, Australia, dan 

Pasifik sehingga seringkali mengalami peristiwa gempabumi. Gempabumi merupakan 

suatu peristiwa yang dapat terjadi kapan saja tanpa adanya gejala penanda sebelumnya. 

Gempabumi memiliki daya rusak yang tinggi terhadap bangunan yang berada di 

permukaan akibat adanya gelombang seismik. Daya rusak tersebut merupakan 

penyebab tingginya angka kematian dan korban luka akibat bencana gempabumi. 

Maengga (2011) menegaskan pula bahwa respon dinamik bangunan terhadap tanah 

merupakan penyebab paling penting dari kerusakan akibat gempabumi pada bangunan. 

Hal ini dibuktikan dari kejadian gempabumi Jogja tahun 2006. Sebanyak 75.315 unit 

bangunan tempat tinggal hancur total, korban jiwa sebanyak 5.716 jiwa dan korban 

luka-luka sebanyak 37.927 jiwa. Detail kerusakan dan korban jiwa dapat dilihat pada 

Tabel 1.1 dan 1.2. 

Tabel 1.1 Data dan Jumlah Bangunan Rusak Akibat Gempa Jogja, 2006 

Provinsi dan 

Kabupaten 

Jumlah 

Permukiman 

(2003) 

Hancur 

Total 

Rusak 

Parah 

Rusak 

Ringan 

Yogyakarta 703.545 47.520 58.155 80.886 

Bantul 181.991 26.045 29.582 24.262 

Sleman 196.965 4.719 14.403 29.910 

Kulon Progo 87.940 3.485 4.726 7.999 

Gunung Kidul 158.570 11.323 5.355 16.360 

Kota Yogyakarta 78.079 1.948 4.119 2.355 

Jawa Tengah 1.413.830 27.795 58.025 86.281 

Klaten 280.513 27.270 55.112 84.283 

Magelang 260.391 179 456 592 

Boyolali 219.537 276 626 637 

Sukoharjo 214.463 46 1.627 - 

Wonogiri 261.044 15 11 67 

Purworejo 177.882 9 193 702 

Total 2.117.375 75.315 116.211 167.168 

Sumber: BAPPENAS, 2006 
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Tabel 1.2 Data Korban Jiwa dan Luka-luka Akibat Gempa Jogja, 2006 

Provinsi dan Kabupaten Korban Jiwa Luka-luka 

Yogyakarta 4.659 19.401 

Bantul 4.121 12.026 

Sleman 240 3.792 

Kulon Progo 22 2.179 

Gunung Kidul 81 1.086 

Kota Yogyakarta 195 318 

Jawa Tengah 1.057 18.526 

Klaten 1.041 18.127 

Magelang 10 24 

Boyolali 4 300 

Sukoharjo 1 67 

Wonogiri - 4 

Purworejo 1 4 

Total 5.716 37.927 

Sumber: BAPPENAS, 2006 

Kota Palu adalah salah satu kota yang memiliki risiko gempabumi yang tinggi. 

Berdasarkan data rekaman USGS, dalam kurun waktu sekitar 95 tahun (1923-2018) 

terjadi sebanyak 753 gempabumi dengan magnitude lebih besar dari 5 skala richter 

dalam radius sekitar 500 kilometer dari pusat Kota Palu. Potensi kerusakan bangunan 

akibat bahaya gempabumi di Kota Palu termasuk dalam kategori tinggi. Sebanyak 42 

bangunan yang dikaji, 24 (57%) bangunan berpotensi menglami kerusakan parah, 13 

(31%) kerusakan sedang, dan 5 (12%) kerusakan ringan (Lelean, 2011). Gempabumi 

Palu tahun 2018 membuktikan hal tersebut. Sebanyak 16.416 bangunan rusak di Kota 

Palu. Detail kerusakan dapat dilihat pada Tabel 1.3. 

Tabel 1.3 Data dan Jumlah Bangunan Rusak di Kota Palu 

Kabuapten dan 

Kecamatan 

Bangunan 

Rusak 

Jumlah 

Bangunan 

Populasi 

(2017) 
Mantikulore 2.495 29.530 63.804 

Palu Barat 4.181 13.354 62.293 

Palu Selatan 2.194 24.751 70.571 

Palu Timur 1.951 15.917 71.452 

Palu Utara 571 5.071 23.196 

Tatanga 23 16.312 39.997 

Tawaeli 659 4.835 20.706 

Ulujadi 4.432 12.416 27.763 

Total 16.416 122.186 379.782 

Sumber: UNOSAT, 2018 
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Penilaian kerusakan bangunan tempat tinggal dapat dilakukan melalui interpretasi 

citra. Melalui citra resolusi tinggi dapat dilakukan penilai kerusakan dan estimasi 

kerugian secara cepat pasca terjadinya bencana gempabumi sehingga menghasilkan 

pola kerusakan bangunan berdasarkan jenis tertentu. Saputra, dkk (2017) membuktikan 

bahwa secara statistik jenis bangunan tempat tinggal dengan struktur pasangan batu 

bata diperkuat dan atap material tanah liat memiliki probabilitas kerusakan lebih tinggi 

terhadap bencana gempabumi Yogyakarta tahun 2006 berdasarkan model regresi 

logistik dan Sistem Informasi Geografis di Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul. 

Walaupun demikian, kajian-kajian mengenai penilaian kerusakan bangunan tempat 

tinggal di Kota Palu masih sangat jarang dilakukan, khususnya dengan pemanfaatan 

teknologi penginderaan jauh dan SIG (Sistem Informasi Geografis). 

Berdasarkan uraian di atas peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan 

judul “ANALISIS KERUSAKAN BANGUNAN TEMPAT TINGGAL DI 

KECAMATAN PALU BARAT KOTA PALU TAHUN 2018” 

1.2. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana kerusakan bangunan tempat tinggal di Kecamatan Palu Barat akibat 

bencana gempabumi tahun 2018? 

2. Bagaimana distribusi spasial kerusakan bangunan tempat tinggal di Kecamatan 

Palu Barat akibat bencana gempabumi tahun 2018? 

3. Bagaimana tingkat kerusakan bangunan tempat tinggal di Kecamatan Palu 

Barat akibat bencana gempabumi tahun 2018 berdasarkan struktur bangunan 

FEMA 154? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui kerusakan bangunan tempat tinggal di Kecamatan palu Barat 

akibat bencana gempabumi tahun 2018. 

2. Mengetahui distribusi spasial kerusakan bangunan tempat tinggal di Kecamatan 

Palu Barat akibat bencana gempabumi tahun 2018. 



4 
 

 
 

3. Menganalisis tingkat kerusakan bangunan tempat tinggal di Kecamatan Palu 

Barat akibat bencana gempabumi tahun 2018 berdasarkan struktur bangunan 

FEMA 154. 

1.4. Kegunaan Penelitian 

1. Pola kerusakan dapat dijadikan sebagai dasar indikasi kerawanan bahaya 

gempabumi. 

2. Pola kerusakan bangunan tempat tinggal dapat dijadikan referensi untuk 

mendesain atau membangun bangunan tahan gempa dalam rangka upaya 

mitigasi struktural. 

3. Sebagai salah satu upaya dalam kegiatan respon kebencanaan dan pemenuhan 

kebutuhan dasar pasca terjadinya bencana. 

1.5. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1. Telaah Pustaka 

1.5.1.1. Bencana 

Bencana adalah suatu gangguan serius terhadap masyarakat yang 

menimbulkan kerugian secara meluas dan dirasakan baik oleh masyarakat, berbagai 

material dan lingkungan (alam) dimana dampak yang ditimbulkan melebihi 

kemampuan manusia guna mengatasinya dengan sumberdaya yang ada (Asian Disaster 

Reduction Center, 2003). Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

No 7 tahun 2015 tentang rambu dan papan informasi bencana pasal 1 ayat 1 

menyebutkan bahwa, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang 

mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang 

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

sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, 

kerugian harta benda, dan dampak psikologis.  

Bencana alam adalah suatu kejadian atau peristiwa yang disebabkan oleh 

peristiwa alam. Contoh bencana alam yaitu gempabumi, gunung meletus, tsunami dan 

lain sebagainya. Bencana non alam adalah bencana yang dapat disebabkan oleh 
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epidemi, kegagalan teknologi, dan lain sebagainya. Bencana yang disebabkan oleh 

manusia antara lain seperti terorisme, konflik sosial antar kelompok atau komunitas 

masyarakat, dan lain sebagainya. 

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa bencana adalah segala sesuatu yang 

disebabkan oleh alam dan non alam yang menimbulkan kerugian (korban jiwa 

manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis) secara 

meluas terhadap masyarakat dan alam.  

1.5.1.2. Risiko 

Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulan akibat bencana pada 

suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berubapa kematian, luka, sakit, 

jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan 

gangguan kegiatan masyarakat (Perka BNPB No. 3, 2012). Penentuan risiko bencana 

dapat dihitung berdasarkan paradigma pemikiran kompleks dan paradigma 

technocratic and behavioural paradigm dan physical vulnerability or structural 

paradigm. Paradigma pemikiran kompleks dapat dihitung melalui persamaan 1 

dibawah ini. 

R = 
H x V

C
 …………………………………………………….(1) 

R = Risiko (Risk) 

H = Hazard (Bahaya) 

V = Kerentanan (Vulnerability) 

C = Kapasitas (Capacity) 

Penentuan risiko bencana berdasarkan paradigma technocratic and 

behavioural paradigm dan physical vulnerability or structural paradigm dapat 

dihasilkan menggunakan persamaan 2 dibawah ini. 

R = H x V ……………………………………………………(2) 
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R = Risiko (Risk) 

H = Hazard (Bahaya) 

V = Kerentanan (Vulnerability) 

Pada dasarnya penentuan risiko berdasarkan paradigma technocratic and 

behavioural paradigm dan physical vulnerability or structural paradigm berpendapat 

bahwa risiko bencana dapat diatasi dengan cara penanganan ancaman bahaya dan 

kerentanan. 

1.5.1.3. Gempabumi 

Gempabumi adalah suatu peristiwa pelepasan energi gelombang seismik 

yang terjadi secara tiba-tiba. (Hartuti, 2009). Gelombang sesismik sendiri terdiri dari 

dua jenis, yaitu Gelombang badang (body wave) dan gelombang permukaan (surface 

wave).Gelombang badan adalah gelombang yang merambat pada celah-celah bebatuan 

di bawah permukaan bumi. Gelombang badan terdiri dari dua jenis yaitu, gelombang 

primer (primary wave) atau longitudinal dan gelombang sekunder (secondary wave) 

atau transversal. Gelombang primer memiliki arah gerakan searah dengan arah 

perambatan gelombang dan merambat dengan kecepatan 6-7 km/detik sedangkan 

gelombang sekunder memiliki arah gerakan tegak lurus dengan arah perambatan 

gelombang dan memiliki kecepatan rambatan sekitar 3,5 km/detik. Gelombang 

permukaan adalah gelombang yang bersifat merusak dan memiliki rambatan dari 

episenter menuju ke kerak bumi. Gelombang permukaan ini terdiri dari gelombang 

Rayleigh dan gelombang Love. 

Berdasarkan pengertian yang ada dapat disimpulkan bahwa gempabumi 

adalah suatu peristiwa pelepasan energi gelombang seismik yang terjadi secara tiba-

tiba, dimana gelombang seismik terdiri dari body wave dan surface wave. Surface wave 

atau gelombang permukaan bersifat merusak bangunan yang ada di permukaan. 

Apabila konstruksi bangunan tidak dibangun sesuai dengan standar maka bangunan 
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tersebut rentan terhadap gempabumi dan akan menimbulkan korban jiwa jika terjadi 

gempabumi. 

1.5.1.4. Penilaian Kerusakan (Damage Assessment) 

Penilaian kerusakan adalah langkah pertama dalam proses pemulihan untuk 

memiliki gambaran yang jelas tentang besarnya kerusakan properti, pertanian, mata 

pencaharian dan infrastruktur yang diakibatkan oleh perang atau bencana (UN-Habitat, 

2008). Penilaian kerusakan adalah evaluasi secara insitu maupun eksitu kerusakan atau 

kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian atau peristiwa alam. Penilaian kerusakan 

meliputi pencatatan tingkat kerusakan, apa yang dapat diganti, dipulihkan, dan 

diselamatkan termasuk memperkirakan waktu yang diperlukan untuk melakukan 

perbaikan, penggantian, dan pemulihan. 

Penilaian kerusakan secara insitu dilakukan dengan metode survei terhadap 

visual objek-objek yang mengalami kerusakan sedangkan penilaian kerusakan secara 

eksitu dilakukan dengan metode interpretasi citra. Setelah dilakukan penilaian 

kerusakan objek-objek tersebut diklasifikasikan kedalam kelas-kelas tertentu 

berdasarkan pedoman penilaian kerusakan yang digunakan. Federal Emergency 

Management Agency (FEMA) 154 merupakan pedoman yang biasa digunakan dalam 

penilaian kerusakan secara insitu sedangkan dalam penilaian kerusakan eksitu dapat 

digunakan pedoman Europan Macroseismic Scale (EMS) 1998. Detail skala EMS 

1998 dapat dilihat pada Tabel 1.4. 
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Tabel 1.4 Interpretasi Citra berdasarkan Skala EMS 1998 

Klasifikasi Kerusakan Sketsa EMS 1998 
Interpretasi 

Citra 

Skala 1 

Kerusakan ringan 

(tidak ada kerusakan 

struktural, kerusakan 

ringan non-struktural)  

 

Skala 2 

Kerusakan sedang 

(sedikit kerusakan 

struktural, kerusakan 

sedang non-struktural)  

Skala 3 

Kerusakan besar 

(kerusakan sedang 

struktural, kerusakan berat 

non-struktural)   

Skala 4 

Kerusakan sangat besar 

(kerusakan berat struktural, 

kerusakan sangat berat 

non-struktural)  
 

Skala 5 

Hancur (kerusakan sangat 

berat struktural) 
 

 

Sumber: Corbane, 2011 

Interpretasi citra menggunakan skala EMS 1998 menunjukan bahwa nilai 

kerusakan skala 1 dan skala 2 tidak dapat diinterpretasi langsung melalui citra, dalam 

hal ini dibutuhkan validasi langsung secara insitu. 

1.5.1.5. Bangunan Tempat Tinggal 

Bangunan tempat tinggal dapat diklasifikasikan ketika lebih dari setengah 

luas lantai digunakan untuk tujuan tinggal (UN, 1997), dengan kata lain bangunan 

tempat tinggal dapat menyediakan akomodasi untuk tidur. Bangunan tempat tinggal 

dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa tipe, antaralain rumah individu atau 

tempat tinggal pribadi, penginapan atau rumah kos, asrama, apartemen, dan hotel. 
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FEMA 154 mengklasifikasikan jenis bangunan tempat tinggal berdasarkan strukturnya 

menjadi sembilan. Detail klasifikasi jenis bangunan dapat dilihat pada Tabel 1.5. 

Tabel 1.5 Klasifikasi Jenis Bangunan Tempat Tinggal 

Jenis 

Bangunan 
Keterangan 

W1 
Struktur rangka kayu ringan untuk tempat tinggal satu 

atau beberapa keluarga. 

W1A 
Struktur rangka kayu ringan multi-unit, bangunan 

tempat tinggal bertingkat. 

S1 Struktur rangka penahan momen baja 

S2 Struktur rangka baja diperkuat 

C1 Struktur penahan momen beton 

C2 Struktur dinding geser beton 

PC2 Bingkai beton pracetak 

RM1 Struktur bata diperkuat diafragma fleksibel 

RM2 Struktur bata diperkuat diafragma kaku 

Sumber: FEMA 154, 2015 

Klasifikasi berdasarkan FEMA 154 pada dasarnya mengklasifikasikan jenis 

bangunan tempat tinggal menjadi 4 kelas dengan struktur utama yang terdiri dari kayu, 

baja, beton dan struktur bata. 

1.5.1.6. Penginderaan Jauh 

Penginderaan jauh atau inderaja (remote sensing) adalah seni dan ilmu untuk 

mendapatkan informasi tentang obyek, area, atau fenomena melalui analisa terhadap 

data yang diperoleh dengan meggunakan alat tanpa kontak langsung dengan obyek, 

daerah ataupun fenomena yang dikaji (Lillesand dan Kiefer, 1979). Alat yang 

dimaksud dalam pengertian tersebut adalah alat pengindera atau sensor. Pada 

umumnya sensor dibawa oleh wahana baik berupa pesawat, balon udara, satelit 

maupun jenis wahana lainnya (Sutanto, 1987). Hasil perekaman oleh alat yang dibawa 

oleh wahana ini yang kemudian disebut sebagai data penginderaan jauh. Data 

penginderaan jauh tersebut biasanya disajikan dalam bentuk citra. 
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Dalam kegiatan interpretasi citra terdapat unsur-unsur yang digunakan 

sebagai pedoman dalam melakukan idetifikasi dan deteksi objek-objek pada citra. 

Unsur-unsur tesebut meliputi rona dan warna, bentuk, ukuran, tekstur, bayangan, pola, 

situs, asosiasi, dan konvergensi bukti. 

1.5.1.7. Sistem Informasi Geografis 

Sistem Inormasi Geografis (SIG) adalah sistem manual dan atau komputer 

yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menghasilkan 

informasi yang mempunyai rujukan spasial atau geografis (Burrough, 1986). Rujukan 

spasial atau geografis ini dicirikan dengan nilai X dan Y atau keterangan posisi absolut 

obyek di atas permukaan bumi (lintang dan bujur). Sistem informasi geografis dapat 

menggabungkan berbagai jenis data pada suatu titik tertentu di permukaan bumi. 

Kumpulan dari data tersebut kemudian dipresentasikan melalui sebuah peta. Kumpulan 

data tersebut juga dapat memungkinkan seseorang untuk melakukan analisis mendalam 

untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. 

Salah satu manfaat penggunaan sistem informasi geografis adalah seseorang 

dapat melakukan analisis tingkat kerusakan (damage assessment) akibat terjadinya 

suatu bencana. Analisis tersebut dilakukan dengan teknik penginderaan jauh dan 

pengolahan sistem informasi geografis dimana pada akhirnya suatu objek akan 

memiliki data spasial dan data-data lainnya untuk mendukung analisa. 

1.5.2. Penelitian Sebelumnya 

Penelitian mengenai penilaian kerusakan bangunan telah banyak dilakukan di 

negara-negara lain namun masih jarang dilakukan di Indonesia, terutama di wilayah 

Palu. Penilaian kerusakan pada umumnya menggunakan perbandingan antara citra pra 

dan pasca terjadinya bencana. Ringkasan penelitian sebelumnya dapat dilihat pada 

Tabel 1.6. 
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a. Chiroiu Lucian dan Gael Andre (2001) dengan judul penelitian “Damage 

Assessment Using High Resolution Satellite Imagery: Application to 2001 Bhuj, 

India, Earthquake” bertujuan untuk menilai kerusakan di wilayah perkotaan Bhuj, 

India dan melakukan estimasi kerugian (korban jiwa dan luka-luka) pasca 

gempabumi 26 Januari 2001. Metode penelitian dilakukan dengan menggunnakan 

perbandingan citra KVR 1000 tahun 1998 dan IKONOS tahun 2001 pasca 

terjadinya gempabumi. Deteksi kerusakan dilakukan melalui pengaturan nilai 

radiometrik pada histogram dan melalui interpretasi citra, sedangkan estimasi 

korban menggunakan pendekatan atas dasar metodologi HAZUS dan hipotesis 

sederhana berdasarkan penilaian teknik. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa; 1) 

Citra satelit beresolusi tinggi menawarkan kemungkinan baru dalam penilaian 

kerusakan. 2) Pendekatan multidisiplin dapat melakukan estimasi kerugian secara 

cepat. 3) Teknik interpretasi citra yang dilakukan pada citra resolusi 1 meter dengan 

analisis mono atau multi temporal terhadap kasus penilaian kerusakan di Bhuj 

memiliki derajat akurasi yang tinggi. 4) Estimasi korban jiwa menggunakan 

pendekatan sederhana berdasarkan penilaian teknik memiliki hasil mendekati 

stasitik resmi (4.404 korban jiwa dari 5.065 statistk resmi) sedangkan estimasi 

korban menggunakan pendekatan HAZUS memiliki hasil 50 kali lebih rendah 

dibandingkan stastistik resmi. 

b. Norman Kerle (2010) dengan judul penelitian “Satellite-Based Damage Mapping 

Following The 2006 Indonesia Earthquake-How Accurate Was It?” bertujuan 

untuk mengevaluasi keakuratan dan kelengkapan peta kerusakan berdasarkan citra 

satelit yang dihasilkan setelah aktivasi Piagam Space and Major Disaster terhadap 

gempabumi Indonesia 2006. Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan 

citra Quickbird berdasarkan pemetaan UNOSAT menggunakan dua metode 

berbeda (awal, pemetaan terperinci dan kemudian hari, pemetaan kasar) dan citra 

Quickbird berdasarkan pemetaan DLR-ZKI. Hasil penelitian ini adalah; 1) Vektor 

yang dihasilkan oleh UNOSAT lebih bertujuan unruk mendeliniasi permukiman 
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yang mengalami kerusakan parah dan hancur daripada bangunan individu. 2) 

Survei lapangan yang dilakukan oleh UGM hanya mengidentifikasi kerusakan 

ringan hingga sedang. 3) Penilaian kerusakan atas dasar DLR-ZKI lebih 

mengesampingkan kerusakan struktural. 

c. Christina Corbane, dkk (2011) dengan judul penelitian “A Comprehensive Analysis 

of Building Damage in the 12 January 2010 Mw 7 Haiti Earthquake Using High-

Resolution Satellite and Aerial Imagery” bertujuan untuk mengetahui penilaian 

cepat kerusakan bangunan akibat gempabumi di Haiti, 12 Januari 2010. Metode 

penilaian kerusakan dilakukan dengan cara membandingkan citra satelit sebelum 

dan foto udara sesudah terjadinya gempabumi sedangkan metode analisis citra 

dilakukan dengan interpretasi citra berdasarkan Europan Macroseismic Scale 

(EMS) 1998. Hasil peelitian ini menunjukan bahwa; 1) Lebih dari 300.000 

bangunan di tujuh wilayah paling terdampak gempabumi telah teridentifikasi 

dengan citra pasca bencana. 2) Dari total keseluruhan, lebih dari 67.000 bangunan 

teridentfikasi ke dalam kerusakan tingkat 4 dan 5 menurut skala EMS-98. 

d. Aditya Saputra (2017) dengan judul penelitian “Seismic Vulnerability Assessment 

of Residential Buildings using Logistic Regression and Geographic Information 

System (GIS) in Pleret, Sub District (Yogyakarta, Indonesia)” bertujuan untuk 

melakukan penilaian kerentanan bangunan berdasarkan analisis probabilistik dan 

memperkirakan kerentanan bangunan dan populasi di wilayah studi dengan 

scenario populasi distribusi yang berbeda. Metode penelitian dilakukan dengan 

menggunakan intepretasi geologi dan penggunaan lahan, analisis porobabilistik 

dari kerusakan bangunan menggunakan penilaian cepat kerusakan pasca gempa 

Yogyakarta, 2006, dan dengan menggunakan analisis distribusi populasi. Hasil dari 

penelitian ini adalah; 1) Tingkat akurasi probabilitas kerusakan bangunan dengan 

menggabungkan karakter bangunan dan geo-fisik adalah sekitar 75,81%. 2) 

Berdasarkan hasil model regresi logistik ordinal, rumah dengan struktur pasangan 

batu bata diperkuat dengan atap material tanah liat yang berlokasi diantara 8,1 dan 
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10 km dari pusat gempa 2006, dan berada pada formasi endapan vulkan Merapi 

muda memiliki tingkat probabilitas kerusakan bangunan yang lebih tinggi 

sedangkan struktur pasangan batu bata diperkuat dengan atap material asbes atau 

seng, yang berada pada formasi Semilir dan jauh (>12 km) dari pusat gempa 2006 

memiliki tingkat probabilitas kerusakan lebih rendah. 
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Tabel 1.6 Ringkasan Penelitian Sebelumnya 

Nama 

Peneliti 
Judul Tujuan Metode Hasil 

Chiroiu 

Lucian 

dan Gael 

Andre 

(2001) 

Damage Assessment 

Using High Resolution 

Satellite Imagery: 

Application to 2001 Bhuj, 

India, Earthquake 

1. Menilai kerusakan di wilayah 

perkotaan Bhuj pasca 

gempabumi 26 Januari 2001. 

2. Melakukan estimasi kerugian 

(korban jiwa dan luka-luka) 

pasca gempabumi 26 Januari 

2001. 

1. Menggunakan perbandingan 

antara citra KVR 1000 tahun 

1998, pra kejadian gempabumi 

dan citra IKONOS yang 

diambil pasca gempabumi 

2001. 

2. Deteksi kerusakan dilakukan 

melalui 2 cara, yaitu 

pengaturan nilai radiometrik 

pada histogram dan melalui 

interpretasi citra 

3. Estimasi korban menggunakan 

pendekatan atas dasar 

metodologi HAZUS dan 

hipotesis sederhana 

berdasarkan penilaian teknik.  

1. Citra satelit beresolusi tinggi menawarkan 

kemungkinan baru dalam penilaian 

kerusakan. 

2. Pendekatan multidisiplin dapat melakukan 

estimasi kerugian secara cepat. 

3. Teknik interpretasi citra yang dilakukan 

pada citra resolusi 1 meter dengan analisis 

mono atau multi temporal terhadap kasus 

penilaian kerusakan di Bhuj memiliki 

derajat akurasi yang tinggi. 

4. Estimasi korban jiwa menggunakan 

pendekatan sederhana berdasarkan 

penilaian teknik memiliki hasil mendekati 

stasitik resmi (4.404 korban jiwa dari 5.065 

statistk resmi) sedangkan estimasi korban 

menggunakan pendekatan HAZUS 

memiliki hasil 50 kali lebih rendah 

dibandingkan stastistik resmi. 

Norman 

Kerle 

(2010) 

Satellite-Based Damage 

Mapping Following The 

2006 Indonesia 

Earthquake-How 

Accurate Was It? 

1. Mengevaluasi keakuratan 

dan kelengkapan peta 

kerusakan berdasarkan citra 

satelit yang dihasilkan setelah 

aktivasi Piagam Space and 

Major Disaster terhadap 

gempabumi Indonesia 2006. 

2. Mengetahui pemetaan yang 

akurat, pada bagian apa dan 

mengapa pemetaan tidak 

akurat. 

1. Menggunakan citra Quickbird 

berdasarkan pemetaan 

UNOSAT menggunakan dua 

metode berbeda (awal, 

pemetaan terperinci dan 

kemudian hari, pemetaan 

kasar) dan citra Quickbird 

berdasarkan pemetaan DLR-

ZKI. 

2. Pemetaan kerusakan dilakukan 

menggunakan pendekatan 

1. Vektor yang dihasilkan oleh UNOSAT 

lebih bertujuan unruk mendeliniasi 

permukiman yang mengalami kerusakan 

parah dan hancur daripada bangunan 

individu. 

2. Survei lapangan yang dilakukan oleh UGM 

hanya mengidentifikasi kerusakan ringan 

hingga sedang. 

3. Penilaian kerusakan atas dasar DLR-ZKI 

lebih mengesampingkan kerusakan 

struktural. 
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3. Mengetahui bagaimana 

berbagai pendekatan 

pemetaan dilakukan dan 

digunakan oleh berbagai 

kelompok pengguna yang 

berbeda. 

berdasarkan kisi 250m x 250m 

yang dikembangkan oleh JRC, 

poligon kerusakan UNOSAT, 

dan data kerusakan 

berdasarkan survei lapangan 

UGM 

Christina 

Corbane, 

dkk 

(2011) 

 

A Comprehensive 

Analysis of Building 

Damage in the 12 

January 2010 Mw 7 Haiti 

Earthquake Using High-

Resolution Satellite and 

Aerial Imagery 

1. Mengetahui penilaian cepat 

kerusakan bangunan akibat 

gempabumi di Haiti, 12 

Januari 2010. 

 

1. Penilaian kerusakan dilakukan 

dengan cara membandingkan 

citra satelit sebelum dan foto 

udara sesudah terjadinya 

gempabumi. 

2. Analisis citra dilakukan 

dengan interpretasi citra 

berdasarkan Europan 

Macroseismic Scale (EMS) 

1998. 

1. Lebih dari 300.000 bangunan di tujuh 

wilayah paling terdampak gempabumi 

telah teridentifikasi dengan citra pasca 

bencana. 

2. Dari total keseluruhan, lebih dari 67.000 

bangunan teridentfikasi ke dalam 

kerusakan tingkat 4 dan 5 menurut skala 

EMS-98. 

Aditya 

Saputra 

(2017) 

Seismic Vulnerabilitu 

Assessment of Residential 

Buildings using Logistic 

Regression and 

Geographic Information 

System (GIS) in Pleret, 

Sub District (Yogyakarta, 

Indonesia) 

1. Melakukan penilaian 

kerentanan bangunan 

berdasarkan analisis 

probabilistik. 

2. Memperkirakan kerentanan 

bangunan dan populasi di 

wilayah studi dengan 

scenario populasi distribusi 

yang berbeda. 

1. Menggunakan intepretasi 

geologi dan penggunaan lahan. 

2. Menggunakan analisis 

porobabilistik dari kerusakan 

bangunan menggunakan 

penilaian cepat kerusakan 

pasca gempa Yogyakarta, 

2006. 

3. Menggunakan analisis 

distribusi populasi. 

1. Tingkat akurasi probabilitas kerusakan 

bangunan dengan menggabungkan 

karakter bangunan dan geo-fisik adalah 

sekitar 75,81%. 

2. Berdasarkan hasil model regresi logistik 

ordinal, rumah dengan struktur pasangan 

batu bata diperkuat dengan atap material 

tanah liat yang berlokasi diantara 8,1 dan 

10 km dari pusat gempa 2006, dan berada 

pada formasi endapan vulkan Merapi muda 

memiliki tingkat probabilitas kerusakan 

bangunan yang lebih tinggi sedangkan 

struktur pasangan batu bata diperkuat 

dengan atap material asbes atau seng, yang 

berada pada formasi Semilir dan jauh (>12 

km) dari pusat gempa 2006 memiliki 

tingkat probabilitas kerusakan lebih 

rendah. 
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Ahdana 

Sabila 

Dini 

(2019) 

Analisis Kerusakan 

Bangunan Tempat 

Tinggal Akibat Bencana 

Gempabumi di 

Kecamatan Palu Barat 

Kota Palu Tahun 2018 

 

1. Mengetahui kerusakan 

bangunan tempat tinggal di 

Kecamatan palu Barat akibat 

bencana gempabumi tahun 

2018. 

2. Mengetahui distribusi spasial 

kerusakan bangunan tempat 

tinggal di Kecamatan Palu 

Barat akibat bencana 

gempabumi tahun 2018. 

3. Menganalisis tingkat 

kerusakan bangunan tempat 

tinggal di Kecamatan Palu 

Barat akibat bencana 

gempabumi tahun 2018. 

1. Identifikasi jenis bangunan 

tempat tinggal menggunakan 

FEMA 154. 

2. Penilaian kerusakan bangunan 

menggunakan EMS-98 

3. Membandingkan citra pra dan 

(IKONOS 17 Agustus 2018) 

pasca (IKONOS 1 Oktober 

2018) terjadinya bencana 

gempabumi Palu, 2018. 

4. Metode pengambilan sampel 

yaitu stratified random 

sampling. 

 

Sumber: Peneliti, 2019 
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1.6. Kerangka Penlitian 

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No 7 tahun 2015 

tentang rambu dan papan informasi bencana pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa, 

bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu 

kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam 

dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya 

korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak 

psikologis.  

Salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia adalah bencana gempabumi. 

Gempabumi adalah suatu peristiwa pelepasan energi gelombang seismik yang terjadi 

secara tiba-tiba (Hartuti, 2009) dan bersifat merusak bangunan karena adanya 

gelombang permukaan. Kerusakan tersebut dapat diidentifikasi secara eksitu dengan 

menggunakan teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) dan penginderaan jauh.  

Citra sebelum dan sesudah terjadinya gempabumi dibutuhkan untuk menghasilkan 

building footprint sebelum dan sesudah terjadinya gempabumi. Tiap building footprint 

kemudian diklasfikasikan berdasarkan acuan Eurpoan Macroseismic Scale (EMS) 

1998 untuk dilakukan penilaian kerusakan bangunan. Ilustrasi kerangka penelitian 

dapat dilihat pada Gambar 1.1. 
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Gambar 1.1 Kerangka Penelitian 

Sumber: Peneliti, 2019 
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1.7. Batasan Operasional 

Bencana 

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu 

kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam 

dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya 

korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak 

psikologis (Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No 7 tahun 

2015). 

Gempabumi 

Gempabumi adalah suatu peristiwa pelepasan energi gelombang seismik yang terjadi 

secara tiba-tiba. (Hartuti, 2009). 

Penilaian Kerusakan 

Penilaian kerusakan adalah langkah pertama dalam proses pemulihan untuk memiliki 

gambaran yang jelas tentang besarnya kerusakan properti, pertanian, mata pencaharian 

dan infrastruktur yang diakibatkan oleh perang atau bencana (UN-Habitat, 2008) yang 

dilakukan dengan cara eksitu menggunakan dasar EMS 1998. 

Bangunan Tempat Tinggal 

Bangunan tempat tinggal dapat diklasifikasikan ketika lebih dari setengah luas lantai 

digunakan untuk tujuan tinggal permanen berupa rumah individu atau tempat tinggal 

pribadi. 

Penginderaan Jauh 

Penginderaan jauh atau inderaja (remote sensing) adalah seni dan ilmu untuk 

mendapatkan informasi tentang obyek, area, atau fenomena melalui analisa terhadap 

data yang diperoleh dengan meggunakan alat tanpa kontak langsung dengan obyek, 

daerah ataupun fenomena yang dikaji (Lillesand dan Kiefer, 1979). 
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Sistem Informasi Geografis 

Sistem Inormasi Geografis (SIG) adalah sistem manual dan atau komputer yang 

digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menghasilkan 

informasi yang mempunyai rujukan spasial atau geografis (Burrough, 1986). 

 

  


