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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Gempabumi adalah suatu peristiwa pelepasan energi gelombang seismic 

yang terjadi secara tiba-tiba. Pelepasan energi ini diakibatkan karena adanya 

deformasi lempeng tektonik yang terjadi pada kerak bumi (Hartuti, 2009). 

Gempabumi tidak dapat diprediksi waktu terjadinya dan tidak pula ditanda 

maupun gejala-gejala yang menyertainya. Besarnya kekuatan gempabumi dapat 

menyebabkan kerusakan bangunan yang ada dipermukaan bumi. Kerusakan 

bangunan perumahan penduduk, perkantoran, dan gedung sekolah, yang berada 

di wilayah gempa tinggi sangatlah rentan pada saat terjadinya gempabumi, 

terutama risiko kerusakan bangunan yang dapat menimbulkan korban jiwa 

dalam jumlah yang cukup besar (Wijaya, 2014).  Hal ini dibuktikan dengan 

kejadian gempabumi di Yogyakarta pada 27 Mei 2006 yang menyebabkan 

kerusakan bangunan rumah dan bangunan sarana prasarana sehingga 

menimbulkan korban jiwa yang banyak. Kerusakan yang ditimbulkan 

memunculkan tafsiran kerugikan akibat gempabumi yang tidak kecil bagi 

bangunan fasilitas umum. Bangunan fasilitas pendidikan mengalami kerusakan 

1.683 dengan tafsiran kerugian sebesar Rp 56 Miliar. Detail kerusakan 

perumahan dan fasilitas umum dapat dilihat di Tabel 1.  

Sedangkan Kerusakan bangunan akibat gempabumi yang melanda 

Lombok pada 5 Agustus 2018 menyebabkan kerusakan pemukiman penduduk 

sebanyak 67.875 unit rumah, 606 sekolah, 3 rumah sakit, 10 puskesmas, 15 

masjid, 50 unit mushola, dan 20 unit perkantoran (Idhom, 2018). Gempabumi 

tidak hanya merusak pemukiman penduduk tetapi bangunan fasilitas umum 

yang biasanya digunakan untuk shelter darurat. Data kerusakan gempabumi 

yang diperoleh dapat membantu mengetahui karakteristik kerusakan pada jenis 

bangunan tertentu jika terjadi gempabumi kembali dikemudian hari. 
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Tabel 1. Tafsiran Kerusakan dan Kerugian (Rp Miliar) 

  Efek Bencana 

  Kerusakan Kerugian  Total  

Perumahan 13.915 1.382 13.296 

Infrastruktur  397 154 551 

Transportasi dan perhubungan  90 0 90 

Energi  225 150 375 

Air dan Kebersihan  82 4 86 

Sektor Sosial  3.906 77 3.982 

Pendidikan  1683 56 1739 

Kesehatan dan Perlindungan 

Sosial  
1569 21 1590 

Budaya dan Agama 654 0 654 

Sektor Produktif  4.348 4.676 9.025 

Pertanian 66 640 705 

Perdagangan  184 120 303 

Industri  4063 3899 7.962 

Pariwisata 36 18 54 

Lintas Sektor  185 110 295 

Pemerintah  137 0 137 

Perbankan dan Keuangan  48 0 48 

Lingkungan  0 110 110 

Jumlah Total  22.751 6.398 29.149 

      Sumber : BAPPENAS, 2006 

 

Karakteristik kerusakan bangunan dapat dilakukan dengan 

mengidentifikasi tipe struktur bangunan untuk mempermudah gambaran 

kerusakan. Gempabumi yang terjadi di Indonesia dengan skala besar selain 

melanda Lombok pada bulan Agustus. Gempabumi kembali melanda pada 28 

September 2018 di Kota Palu.  

Kota Palu merupakan salah satu Kota di Indonesia yang memiliki risiko 

terhadap bencana gempabumi tinggi. Berdasarkan rekaman USGS gempabumi 

pada tahun 1927-2018 tercatat beberapa kali mengalami gempabumi dengan 

skala besar terjadi di Kota Palu dan sekitarnya yang bersifat merusak. 

Hiposenter kejadian gempabumi yang diasosiasikan dengan aktivitas seismik 

patahan Palu-Koro memiliki kedalaman yang bervariasim jarak paling dalam 

adalah 165 km (Lelean, 2012). Potensi kerusakan bangunan di Kota Palu akibat 

gempabumi dalam keategori tinggi. Tercatat kerusakan bangunan akibat 
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gempabumi pada 28 September 2018 menyebabkan berbagai bangunan rumah, 

pusat perbelanjaan, hotel, rumah sakit dan lainnya mengalami kerusakan ringan 

hingga berat dengan total 5.146 bangunan, data sementara korban jiwa tercatat 

dari awal kejadian gempa hingga tangga 20 Oktober 2018 korban luka luka 

mencapai 4.612 sedangkan korban menghilang sebanyak 1.309 jiwa (Kusuma, 

2018). 

 
Gambar  1. Hubungan seismogenik dengan kejadian gempabumi 

(Sumber: Badan Geologi KESDM, 2018) 
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Kerusakan bangunan akibat gempabumi membantu mengetahui pola 

kerusakan pada jenis bangunan tertentu, jika terjadi gempa dikemudian hari. 

Menurut Saputra, dkk (2017) hasil statistik model regresi logistik dan sistem 

informasi geografis di Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul dengan nilai 

probabilitas lebih tinggi terhadap kerusakan gempabumi Yogyakarta tahun 

2006  ialah jenis bangunan tempat tinggal dengan struktur batu bata dan material 

atap tanah liat sedangkan struktur rumah batu bata dengan material asbes atau 

seng memiliki probabilitas yang lebih rendah. Kajian kerusakan bangunan 

fasilitas di Kota Palu dengan memanfaatkan citra penginderaan jauh resolusi 

tinggi belum ada untuk saat ini.  

Pemanfaatan citra penginderaan jauh dengan resolusi tinggi dapat 

membantu dalam perhitungan kerusakan bangunan dan infrastruktur seperti 

sekolah, fasilitas kesehatan dan perkantoran serta penganggaran bantuan untuk 

korban jiwa secara cepat dan efisien. Citra penginderaan jauh beresolusi tinggi 

dapat digunakan dalam mengidentifikasi kerusakan bangunan dengan hasil 

akurasi 70% dengan data survei lapangan (Matsuzaki dkk, 2007). Berdasarkan 

masalah di atas maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS 

SPASIAL KERUSAKAN BANGUNAN FASILITAS SOSIAL AKIBAT 

GEMPABUMI TAHUN 2018 DI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI 

TENGAH” 

 

1.2 Perumusan Masalah  

Dari masalah di atas dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1. Bagaimana agihan spasial kerusakan banguan fasilitas sosial (Sekolah, 

Fasilitas Kesehatan, dan Perkantoran) di Kota Palu Provinsi Sulawesi 

Tengah akibat gempabumi tahun 2018? 

2. Bagaimana tingkat kerusakan bangunan fasilitas sosial (Sekolah, 

Fasilitas Kesehatan, dan Perkantoran) di Kota Palu Provinsi Sulawesi 

Tengah akibat gempabumi tahun 2018? 
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3. Bagaimana tingkat kerusakan bangunan fasilitas sosial (Sekolah, 

Fasilitas Kesehatan) terhadap jenis bangunan menurut FEMA 154 di 

Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah akibat gempabumi tahun 2018? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas 

maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:  

1. Mengetahui Agihan spasial kerusakan bangunan fasilitas sosial 

(Sekolah, Fasilitas Kesehatan, dan Perkantoran) di Kota Palu Provinsi 

Sulawesi Tengah akibat gempabumi tahun 2018. 

2. Menganalisis tingkat kerusakan bangunan fasilitas sosial (Sekolah, 

Fasilitas Kesehatan, dan Perkantoran) di Kota Palu Provinsi Sulawesi 

Tengah akibat gempabumi tahun 2018. 

3. Menganalisis tingkat kerusakan bangunan fasilitas sosial (Sekolah, 

Fasilitas Kesehatan, dan Perkantoran) terhadap jenis bangunan menurut 

FEMA 154 di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah akibat gempabumi 

tahun 2018.  

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai 

berikut:  

1. Pola kerusakan dapat dijadikan sebagai dasar pembuatan bangunan 

fasilitas sosial (sekolah, fasilitas kesehatan, dan perkantoran) yang aman 

terhadap bahaya gempabumi. 

2. Pola kerusakan bangunan fasilitas sosial dapat dijadikan referensi untuk 

mendesain atau membangun bangunan fasilitas sosial tahan gempa 

dalam rangka mitigasi struktural. 

3. Sebagai salah satu upaya dalam kegiatan respon kebencanaan dan 

pemenuhan kebutuhan dasar pasca terjadinya bencana.  
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1.5 Telaah Pustaka  

1.5.1 Telaah Pustaka 

1.5.1.1 Bencana  

Bencana adalah suatu peristiwa atau serangkaian peristiwa yang 

mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang 

disebabkan faktor alam dan non alam maupun faktor manusia sehingga 

mengakibatkan timbulnya korban jiwa, manusia, kerusakan lingkungan, 

kerugian harta benda, dan dampak psikologi (UU No. 24 tahun 2007). 

Menurut Berdasarkan jenisnya bencana terbagi menjadi menjadi bencana 

alam, bencana non alam dan bencana sosial.  Menurut Perka BNPB No. 4 

Tahun 2008 membagi jenis-jenis ancaman baha yang terdapat di wilayah 

atau daerah dari data kejadian bencana, yaitu gempebumi, tsunami, letusan 

gunung api, banjir, tanah longsor, kebakaran, kekeringan, epidemi dan 

wabah penyakit, kebakaran gedung dan pemukiman, dan kegagalan 

teknologi.  

 

1.5.1.2 Risiko Bencana 

Risiko bencana menurut BNPB adalah sebuah pendekatan untuk 

memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu 

potensi bencana yang ada. UU No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan 

bencana menyebutkan bahwa risiko bencana adalah potensi kerugian yang 

ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu 

yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancm, hilangnya rasa aman, 

mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan 

masyarakat.  

Pengkajian risiko bencana menggunakan rumus umum sebagai berikut: 

R = H 
𝑉

𝐶
    ................................................................................... 

R = Risk   (Risiko) 

H = Hazard (Bahaya) 

V = Vulnerability (Kerentanan) 
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C = Capacity (Kapasitas) 

1.5.1.3 Gempabumi 

Gempabumi merupakan gerakan bumi yang tiba-tiba disebabkan 

oleh pelepasan energi yang telah terkumpul dari waktu ke waktu di 

sepanjang garis patahan akibat adanya tekanan (Coppala, 2007). Menurut 

Simanjuntak (2017) gempabumi merupakan salah satu akibat dari 

pergerakan lempeng yang polanya saling bertabrakan (konvergen). 

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

gempabumi adalah pelepasan energi akibat pergerakan lempeng bumi yang 

telah terkumpul dari waktu ke waktu.   

Pelepasan energi yang tiba-tiba dapat menimbulkan getaran 

(vibration) yang mentransmisikan energi dalam bentuk gelombang (wave). 

Gelombang yang merambat di sela-sela bebatuan di bawah permukaan bumi 

disebut gelombang badan (body wave). Sedangkan gelombang yang 

merambat dari episenter ke sepanjang permukaan disebut gelombang 

permukaan (surface wave) (Hartuti, 2009).  

Gelombang badan (body wave) terbagi menjadi dua macam 

gelombang, yaitu gelombang primer (primary wave) dan gelombang 

sekunder (secondary wave). Gelombang primer adalah gelombang 

longitudinal yang arah gerakannya sejajar dengan arah perambatan 

gelombang. Gelombang ini merupakan gelombang seismik tercepat yang 

merambat di sela-sela bebatuan yaitu dengan kecepatan 6-7 km/detik. 

Gelombang sekunder adalah gelombang transversal yang arah gerakannya 

tegak lurus dengan perambatan glombang. Gelombang sekunder merambat 

di sela-sela bebatuan dengan kecepatan 3,5 km/detik. Gelombang primer 

dan gelombang sekunder dapat membantu mencari letak hiposenter dan 

episenter suatu gempa.  

Gelombang permukaan (surface wave) terbagi menjadi dua macam 

gelombang, yaitu rayleigh wave dan love wave. Gelombang rayleigh 

menimbulkan efek gerakan tanah yang sirkular. Hal ini mengakibatkan 

tanah bergerak naik turun seperti ombak di laut. Sedangkan gelombang love 
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dapat menimbulkan efek gerakan tanah yang horizontal dan tidak 

menghasilkan perpindahan vertikal. Gelombang permukaan paling berperan 

dalam merusak suatu properti dan infrastruktur jika terjadi gempa, karena 

sifatnya yang menggulung dan menjalar di permukaan bumi. 

  

1.5.1.4 Penilaian Kerusakan (Damage Assessment) 

Menurut Office of Disaster Preparedness and Management (ODPM, 

2015) Penilaian Kerusakan adalah sebuah kegiatan evaluasi terhadap 

kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan atau peristiwa 

alam. Penilaian Kerusakan dapat digunakan sebagai memperkirakan 

kerugian, waktu pemulihan, tingkat kerusakan dan respon sebagai penentu 

bantuan. Penilaian kerusakan dapat dilakukan secara insitu dan exsitu. 

Penilaian kerusakan insitu dilakukan dengan survey lapangan, sedangkan 

penilaian kerusakan exsitu dilakukan dengan interpretasi citra. Kerusakan 

bangunana menggunakan interpretasi citra. Kegiatan melakukan interpretasi 

citra perlu memperhatikan unsur-unsur interpretasi citra guna mengetahui 

bangunan yang rusak dan bangunan tidak rusak, sedangkan dalam 

menentukan tingkat kerusakan bangunan menggunakan kunci interpretasi 

citra. Memperhatikan unsur interpretasi citra, dalam menentukan tingkat 

kerusakan menggunakan kunci interpretasi citra.  

Penilaian kerusakan bangunan yang dilakukan dengan mengacu 

pada European Macroseismic Scale (EMS) 1998 yang disajikan pada tabel 

2. Tabel skala kerusakan menurut European Macroseismic Scale (EMS) 

tahun 1998. Tipe kerusakan yang diakibatkan oleh gempabumi berbeda-

beda tergantung pada kekuatan gempabumi, jenis gelombang gempabumi, 

dan ketahanan bangunan terhadap gempabumi. Ketahanan bangunan 

terhadap gempabumi memperhatikan kondisi bangunan, mutu bahan 

bangunan, dan jenis bangunan. Kondisi bangunan yang dimaksud yaitu 

lamaa bangunan itu berdiri, telah lama atau bangunan baru. Penilaian 

kerusakan perlu memperhatikan elemen-elemen kerusakan bangunan yaitu 

elemen struktural dan elemen non struktural.  
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Tabel 2. Tingkat kerusakan bangunan menurut European Macroseismic Scale 

(EMS) tahun 1998 

Pola Kerusakan 
Deskripsi Tingkat Kerusakan 

Bangunan Beton Bangunan Batu bata 

  

Kelas 1 : kerusakan ringan 

(kerusakan ringan pada 

elemen non-struktural dan 

tidak ada kerusakan pada 

elemen struktural) 

 

  

Kelas 2 : Kerusakan Sedang.  

(kerusakan sedang pada 

elemen nonstruktural, dan 

sedikit kerusakan pada 

elemen struktural) 

 

  

Kelas 3 : Kerusakan berat. 

(kerusakan berat pada elemen 

non-struktural, dan kerusakan 

sedang pada elemen 

struktural) 

 

  

Kelas 4 : Kerusakan sangat 

berat (Kerusakan sangat berat 

pada elemen nonstruktural, 

dan kerusakan berat pada 

elemen struktural) 

 

 

 

 

 

Kelas 5 : Kerusakan struktural 

yang sangat berat, dengan 

bagian bangunan yang roboh, 

atau kolaps total 

 

Sumber : Meslem, 2010  

 

Kelas kerusakan bangunan berdasarkan tabel 2 terdapat lima kelas 

kerusakan yaitu kerusakan ringan, kerusakan sedang, kerusakan berat, 

kerusakan sangat berat, dan kerusakan elemen struktural sangat berat 

(hancur). Penggunaan EMS-98 lebih cocok untuk survei lapangan karena 

dalam penilaian kerusakan bangunan sangat memperhatikan elemen 

struktural dan elemen non struktural yang tidak dapat diketahui 

menggunakan vertical image. Elemen struktural bangunan meliputi tiang-
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tiang bangunan yang merupakan penahan beban elemen non struktural 

seperti lantai, atap, dan dinding. 

 

1.5.1.5 Fasilitas Sosial 

Fasilitas sosial menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia online yaitu 

fasilitas yang disediakan oleh pemerintah atau swasta untuk masyarakat, 

seperti sekolah, klinik, dan tempat ibadah. Fasilitas sosial sebagai penunjang 

kehidupan sehari-hari dan tempat melakukan kegiatan seperti Sekolah, 

Fasilitas kesehatan dan Perkantoran.  Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 1 Tahun 1987 menjelaskan fasilitas sosial adalah fasilitas yang 

dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan pemukiman yang meliputi, 

pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga, pemerintahan dan pelayanan 

umum, peribadatan, Rekreasi dan kebudayaan, olahraga dan lapangan 

terbuka, dan pemakaman umum. Berdasarkan pendapat tersebut dapat 

disimpulkan bahwa fasilitas sosial adalah fasilitas yang disediakan oleh 

pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Federal Emergency 

Management Agency (FEMA 154) mengklasifikasikan jenis bangunan 

fasilitas sosial berdasarkan strukturnya menjadi dua belas. Detail klasifikasi 

jenis bangunan dapat dilihat pada tabel 3. 

Tabel 3. Klasifikasi jenis bangunan fasilitas sosial 

Jenis Bangunan Keterangan 

S1 Rangka penahan baja 

S2 Struktur rangka baja diperkuat 

S3 Bingkai logam ringan  

S4 Rangka baja dengan cor dinding geser beton 

S5 Rangka baja dengan dinding bata tanpa perkuat 

C1 Struktur rangka beton bertulang 

C2 Struktur dinding geser beton 

C3 Bingkai beton dengan dinding bata tanpa perkuat 

PC2 Bingkai beton pra cetak 

RM1 Struktur batu bata diperkuat diafragma fleksibel 

RM2 Struktur batu bata diperkuat diafragma kaku 

URM Bangunan berdinding bata yang tidak diperkuat 

Sumber : FEMA 154, 2012 
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Klasifikasi bangunan fasilitas sosial berdasarkan FEMA 154 

diklasifikasikan kedalam tiga jenis struktur utama bangunan yang terdiri 

dari beton, baja, dan batu bata. 

 

1.5.1.6 Penginderaan Jauh 

Penginderaan jauh merupakan ilmu dan seni dalam memperoleh 

informasi mengenai suatu objek, area, atau fenomena melalui analisis data 

yang diperoleh dengan alat tanpa suatu kontak langsung (Lillesand dkk, 

2008 dalam Danoedoro, 2012). Alat yang dimaksud adalah alat perekam 

tanpa kontak langsung dengan objek yang dikaji. Perekam tersebut 

menggunakan wahana (platform) seperti satelit, pesawat udara, dan balon 

udara. Hasil dari alat rekam yang dibawa oleh wahana tersebut disebut 

dengan data penginderaan jauh yang biasa disajikan dalam bentuk citra.  

Citra penginderaan jauh dianalisis dengan interpretasi citra. 

Interpretasi citra merupakan kegiatan untuk mengenali objek yang ada di 

citra. Interpretasi citra diperlukan unsur-unsur dalam interpretasi yaitu: 

a) Rona dan Warna (tone and color) 

Rona ialah tingkat kegelapan atau kecerahan objek pada citra. 

Adapun warna adalah wujud yan tampak oleh mata. Rona 

ditunjukkan dengan gelap-putih. Tingkat kegelapan warna biru, 

hijau, merah, kuning, dan jingga.  

Karakteristik objek yang mempengaruhi rona, permukaan yang 

kasar cenderung menimbulkan rona yang gelap, warna objek yang 

gelap cenderung menimbulkan rona yang gelap, warna objek yang 

gelap cenderung menimbulkan rona yang gelap, objek yang basah 

atau lembap cenderung menimbulkan rona gelap.  
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Gambar  2. Kenampakan warna dan rona  

Sumber:  Wordpress, 2009 

b) Bentuk (Shape) 

Bentuk merupakan atribut yang jelas sehingga banyak objek yang 

dapat dikenali berdasarkan bentuknya seperti bentuk memanjang, 

lingkaran, dan segi empat. Contoh: gedung sekolah umumnya 

berbentuk huruf I, L, dan U.  

 
Gambar  3. Kenampakan bentuk sekolah  

Sumber : Penulis, 2019 

c) Ukuran (Size) 

Ukuran ialah atribut objek berupa jarak, luas, lereng, dan volume. 

Unsur ini merupakan fungsi skala, maka di dalam memanfaatkan 

ukuran harus diingat skalanya.  

d) Tekstur (Texture) 

Tekstur merupakan ukuran frekuensi perubahan rona gambar objek. 

Tekstur dapat dihasilkan oleh pengelompokan satuan kenampakan 

yang terlalu kecil untuk dapat dibedakan secara individual, misalnya 

dedaunan pada pohon dan bayangannya. Secara umum tekstur dapat 

dikatakan sebagai halus kasarnya objek pada citra. Contoh 

pengenalan objek berdasarkan tekstur :  
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1) Permukaan air yang tenang bertekstur halus 

2) Permukaan kenampakan gunung api yang memiliki tekstur 

kasar  

 

Gambar  4. Kenampakan Gunung yang memiliki tekstur kasar  

Sumber : Penulis, 2019 

e) Pola (Pattern) 

Pola adalah hubungan susunan spasial objek. Pola merupakan ciri 

yang menandai objek bentukan manusia ataupun alamiah. Misalnya, 

kelapa sawit dan kebun kopi memiliki pola yang teratur sehingga 

dapat dibedakan dengan hutan.  

 

Gambar  5. Kenampakan pola kelapa sawit yang teratur  

Sumber : wordpress, 2009 

f) Bayangan (Shadow) 

Bayangan sangat penting bagi penafsiran, karena dapat memberikan 

dua macam efek yang berlainan, yaitu (1) bayangan mampu 

menegaskan bentuk objek pada citra, karena outline banyak menjadi 

lebih tajam atau jelas. (2) bayangan kurang memberikan pantulan 

objek ke sensor, sehingga objek yang diamati menjadi tidak jelas. 
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Bayangan juga bersifat menyembunyikan objek yang berada di 

daerah gelap. Bayangan dapat pula digunakan untuk objek yang 

memiliki ketinggian, seperti objek bangunan. Menara, patahan, 

gunung dan sebagainya.  

 

Gambar  6. Kenampakan Bayangan stadion 

Sumber : Wikipedia, 2000 

g) Situs (Site) 

Situs atau letas merupakan penjelasan tentang lokasi objek relative 

terhadap objek atau kenampakan lain yang lebih mudah untuk 

dikenali, dan dipandang, dapat dijadikan dasar untuk objek yang 

dikaji. Situs dapat diartikan sebagai kaitan dengan lingkungan.  

h) Asosiasi (Association) 

Asosiasi adalah keterkaitan antara objek yang satu dengan objek 

lainnya. Asosiasi selain itu merupakan unsur yang memperhatikan 

keterkaitan antar suatu objek atau fenomena lain yang digunakan 

sebagai dasar untuk mengenali objek yang dikaji. Misal: pada foto 

udara atau citra dapat terlihat adanya bangunan berukuran lebih 

besar daripada tumah, mempunyai halaman terbuka, terletak di tepi 

jalan besar, terdapat kenampakan menyerupai tiang bendera (terlihat 

dengan adanya bayangan tinggi) pada halaman tersebut, bangunan 

ini dapat ditafsirkan sebagai kantor (terutaman kantor pemerintah).  

Unsur interpretasi tidak semuanya dapat digunakan secara 

bersama dalam mengenali objek. Terdapat beberapa jenis fenomena 

atau objek yang dapat langsung dikenali dengan hanya berdasarkan 

satu jenis interpretasi saja, ada pula yang membutuhkan keseluruhan 

unsur tersebut.  
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1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian mengenai pemanfaatan penginderaan jauh untuk 

kerusakan bangunan akibat gempabumi sudah banyak dilakukan di negara-

negara lain namun jarang dilakukan di Indonesia, salah satunya di Palu. 

Ringkasan penelitian sebelumnya dirangkum di tabel 2 sebagai berikut:  

a) Hamdi, Sudarmadji (2014), dengan judul penelitian “Penilaian 

Kondisi Bangunan Sekolah Pasca Gempabumi (Studi Kasus Padang 

Pariaman, Sumatera Barat)". Tujuan dari penelitian ini adalah dapat 

dijadikan dasar penentuan besar-kecilnya biaya rehabilitasu yang 

dibutuhkan bagi setiap sekolah. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu identifikasi kerugian/kerusakan (damage and 

loss assessment/DLA) dengan menghitung pembobotan tingkat 

kerusakan bangunan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; 1) 

Penilaian komponen tingkat kerusakan gedung sekolah tingkat 

kerusakan gedung sekolah sedang. Komponen standar penilaian 

yaitu atap, plafon, dinding, pintu-jendela, lantai, pondasi, dan 

utilitas. 2) dari hasil analisis setiap jenis bangunan ruang kelas 

diperoleh bahwa 17 SMP yang di survey, untuk ruang kelas 17,6% 

rusak ringan, 41,2% rusak sedang dan 41,2% rusak berat. 

b) Hiroyuki Miura, Saburoh Midorikawa dan Masashi Matsuoka 

(2015), dengan judul penelitian “Building Damage Assessment 

Using High-Resolution Satellite SAR Images of the 2010 Haiti 

Earthquake”. Tujuan dalam penelitian ini adalah mendeteksi 

bangunan yang runtuh akibat gempa haiti. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah bangunan rusak akibat gempabumi diniai 

dengan menggunakan citra beresolusi tinggi SAR (Sintetis Aperture 

Radar) dan footprints bangunan menggunakan The Linear 

discriminant function berdasarkan pada perbedaan dan koefisien 

korelasi antara citra yang dikembangkan untuk mendeteksi 
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bangunan runtuh. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa; 1) hampir 

75% dari bangunan rusak terdeteksi secara benara oleh analisis 

diskriminan. 2) Penilaian akurasi mengalami kesulitan mendeteksi 

bangunan kecil dan padat karena jumlah piksel terlalu sedikit untuk 

mendeteksi kerusakan bangunan dan bangunan di kaburkan oleh 

bangunan yang ada disebelahnya.  

c)  Meslem, A., F. Yamayaki, dan Y. Maruyama (2010). Judul 

Penelitian ini adalah “Accuracy of Building Damage Detection from 

QuickBird Satellite Images in the 2003 Boumerdes, Algeria 

Earthquake”. Tujuan Penelitian ini adalah Mendeteksi kerusakan 

bangunan pada citra QuicBird. Metode yang digunakan yaitu 1) 

membandingkan cita satu tahun sebelumnya (22 April 2002) dan dua 

hari setelah peristiwa gempabumi (23 Mei 2003). 2) Menilai 

kerusakan berdasarkan gambar pada citra dan survei lapangan 

berdasarkan Algerian National Centre of Earthquake Engineering 

(CGS) yang dikelaskan menjadi kerusakan dan sedikit kerusakan 

diklasifikasikan sebagai kelas 1, kerusakan sedang kelas 2, 

kerusakan berat kelas 3, kerusakan sangat berat kelas 4, dan 

kerusakan runtuh total kelas 5. Hasil yang diperoleh dalam 

penelitian ini adalah ; 1) secara umum kerusakan total (bangunan 

runtuh total) mudah untuk dideteksi, namun bangunan rendah di 

lingkungan perkotaan yang padat  kadang-kadang mengalami 

kesulitan untuk mendeteksi kerusakan bahkan dengan menggunakan 

citra sebelum dan paska gempabumi, 2) kerusakan rumah tempat 

tinggal pribadi mengalami kerusakan kelas 1 hingga kelas 3, 3) 

bangunan modern dan bangunan pertengahan mengalami kerusakan 

kelas 3 dan kelas 4, 4) zona pemetaan hasil interpretasi visual 

Quickbird yaitu mempunyai kebenaran dengan data survei lapangan. 

Dalam bangunan pemetaan tingkat kerusakan sangat berat dapat 

dideteksi dengan visual gambar. Rangkuman dari hasil penelitian 

sebelumna dapat dilihat pada Table 4.
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Tabel 4. Penelitian Sebelumnya 

Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

Hamdi dan 

Sudarmadji, 2014 

Penilaian Kondisi 

Bangunan Sekolah 

Pasca Gempabumi 

(Studi Kasus Padang 

Pariaman, Sumatera 

Barat) 

Dapat dijadikan dasar 

penentuan besar-

kecilnya biaya 

rehabiliyasi yang 

dibutuhkan bagi setiap 

sekolah.  

Melakukan inventarisasi 

dan identifikasi 

kerugian/kerusakan 

(damage and loss 

assessment/DLA)dengan 

menghitung 

pembobotan tingkat 

kerusakan bangunan.   

 

1. Tingkat kerusakan 

keseluruhan sekolah dengan 

bobot nilai yaitu diketahui 

tingkat kerusakan sedang, 

dengan komponen atap, 

plafon, dinding, pintu-jendela, 

lantai, pondasi, dan utilitas.  

2. Hasil analisis setiap struktur 

bangunan yaitu ruang kelas 

diperoleh bahwa 17 SMP yang 

disurvei, untuk ruang kelas 

17,6% rusak ringan, 41,2% 

rusak sedang dan 41,2% rusak 

berat.  

Hiroyuki Miura, 

Saburoh Midorikawa 

dan Masashi 

Matsuoka (2015) 

Building Damage 

Assessment Using 

High-Resolution 

Satellite SAR Images 

of the 2010 Haiti 

Earthquake 

mendeteksi bangunan 

yang runtuh akibat 

gempa haiti 

bangunan rusak akibat 

gempabumi diniai dengan 

menggunakan citra 

beresolusi tinggi SAR 

(Sintetis Aperture Radar) 

dan footprints bangunan 

menggunakan The Linear 

discriminant function 

berdasarkan pada 

perbedaan dan koefisien 

korelasi antara citra yang 

dikembangkan untuk 

1. hampir 75% dari bangunan 

rusak terdeteksi secara benara 

oleh analisis diskriminan. 

2. penilaian akurasi mengalami 

kesulitan mendeteksi 

bangunan kecil dan padat 

karena jumlah piksel terlalu 

sedikit untuk mendeteksi 

kerusakan bangunan dan 

bangunan di kaburkan oleh 

bangunan yang ada 

disebelahnya. 

1
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mendeteksi bangunan 

runtuh 

Meslem, A., F. 

Yamayaki, dan Y. 

Maruyama (2010) 

Accuracy of Building 

Damage Detection 

from QuickBird 

Satellite Images in 

the 2003 Boumerdes, 

Algeria Earthquake 

Mendeteksi kerusakan 

bangunan pada citra 

QuicBird 

1. membandingkan citra 

satu tahun sebelumnya 

(22 April 2002) dan 

dua hari setelah 

peristiwa gempabumi 

(23 Mei 2003) 

2. menilai kerusakan 

berdasarkan gambar 

pada citra dan survei 

lapangan berdasarkan 

Algerian National 

Centre of Earthquake 

Engineering (CGS) 

yang mengacu pada 

EMS-98. 

1. secara umum kerusakan total 

(bangunan runtuh total) mudah 

untuk dideteksi, namun 

bangunan rendah di 

lingkungan perkotaan yang 

padat  kadang-kadang 

mengalami kesulitan untuk 

mendeteksi kerusakan bahkan 

dengan menggunakan citra 

sebelum dan paska 

gempabumi 

2. kerusakan rumah tempat 

tinggal pribadi mengalami 

kerusakan kelas 1 hingga kelas 

3 

3. bangunan modern dan 

bangunan pertengahan 

mengalami kerusakan kelas 3 

dan kelass 4 

4. zona pemetaan hasil 

interpretasi visual Quickbird 

yaitu mempunyai kebenaran 

dengan data survei lapangan. 

Dalam bangunan pemetaan 

tingkat kerusakan sangat berat 

dapat dideteksi dengan visual 

gambar 

1
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Setty Maryanti 

(2019) 

Analisis Kerusakan 

Bangunan Fasilitas 

sosial Akibat 

Gempabumi Palu 

tahun 2018 di Kota 

Palu Provinsi 

Sulawesi Tengah 

Tahun 2018 

 

1. Mengetahui tingkat 

kerusakan bangunan 

fasilitas sosial 

(Sekolah, Fasilitas 

kesehatan, dan 

Perkantoran) di Kota 

Palu Provinsi 

Sulawesi Tengah 

akibat gempabumi 

tahun 2018.  

2. Mengetahui 

distribusi spasial 

kerusakan bangunan 

fasilitas sosial 

(Sekolah, Fasilitas 

Kesehatan, dan 

Perkantoran) di Kota 

Palu Provinsi 

Sulawesi Tengah 

akibat gempabumi 

tahun 2018 

1. Identifikasi jenis 

bangunan 

menggunakan FEMA 

154 

2. Membandingkan citra 

sebelum dan sesudah 

peristiwa gempabumi 

palu 2018.  

3. Metode pengambilan 

sampel kerusakan 

bangunan yaitu cluster 

random  sampling. 

1. Peta kerusakan bangunan 

fasilitas sosial (sekolah, 

fasilitas kesehatan, dan 

perkantoran) di Kota Palu.*  

2. Peta tingkat kerusakan 

bangunan fasilitas sosial 

(sekolah, fasilitas kesehatan, 

dan perkantoran) di Kota Palu. 

* 

 

*) hasil sementara 

 

Sumber: Penulis, 2019

1
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1.6 Kerangka Penelitian 

Bencana alam gempabumi menimbulkan ancaman bagi kehidupan 

manusia. Bencana gempabumi terjadi secara tiba-tiba tanpa gejala-gejala yang 

menyertainya. Gempabumi dapat menimbulkan korban jiwa, kehilangan harta 

benda, kehilangan tempat tinggal, kerugian dan kerusakan bangunan. Semakin 

berkembangnya ilmu dan teknologi, analisis kerusakan bangunan dapat 

dilakukan dengan memanfaatkan ilmu penginderaan jauh yang unggul tanpa 

kontak langsung dengan objek.Penginderaan jauh dapat dimanfaatkan untuk 

identifikasi kerusakan bangunan. Karakteristik bangunan dengan struktur kayu 

lebih tahan gempa dibandingkan dengan struktur batu bata. Struktur batu bata 

tanpa penguatan sangat rentan rusak terhadap gempabumi. Penilaian kerusakan 

memperhatikan elemen struktural dan elemen non struktural untuk mengetahui 

tipe kerusakan bangunannya.  

 

Gambar  7. Diagaram alir kerangka penelitian  

Sumber: Penulis, 2019 
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1.7 Batasan Operasional  

Bencana adalah suatu peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam 

dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan 

faktor alam dan/ non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan 

timbulnya korban jiwa, manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, 

dan dampak psikologi (UU No. 24 tahun 2007) 

Gempabumi merupakan gerakan bumi yang tiba-tiba disebabkan oleh 

pelepasan energi yang telah terkumpul dari waktu ke waktu di sepanjang garis 

patahan akibat adanya tekanan (Coppala, 2007) 

Penilaian Kerusakan adalah sebuah kegiatan evaluasi terhadap kerusakan atau 

kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan atau peristiwa alam. Penilaian 

Kerusakan dapat digunakan sebagai memperkirakan kerugian, waktu 

pemulihan, tingkat kerusakan dan respon sebagai penentu bantuan. Penilaian 

kerusakan dana analisis kebutuhan adalah untuk menyediakan jelas, gambaran 

ringkas dari situasi gempabumi untuk mengidentifikassi kebutuhan bantuan dan 

untuk mengembangkan strategi untuk pemulihan (ODPM, 2015). 

Fasilitas sosial adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan 

pemukiman seperti sekolah, fasilitas kesehatan, dan perkantoran (PMDN No 1 

Tahun 1987). 

Penginderaan jauh merupakan ilmu dan seni dalam memperoleh informasi 

mengenai suatu objek, area, atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh 

dengan alat tanpa suatu kontak langsung (Lillesand dkk, 2008 dalam 

Danoedoro, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 


