
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang 

Bertemunya tiga lempeng besar dunia yaitu Lempeng Pasifik, Lempeng 

Eurasia, dan Lempeng Hindia- Australia di Indonesia menjadikan kondisi 

tektonik yang ada di Indonesia berpotensi mengalami banyak kejadian gempa. 

Adanya pergerakan lempeng Hindia-Australia yang bergerak sekitar 7 cm 

setiap tahunnya kearah utara dan lempeng pasifik sekitar 12 cm setiap 

tahunnya kearah barat daya yang terus- menerus menjadikan patahnya lapisan 

kerak bumi, sehingga energi yang terlepas dapat dirasakan hingga ke 

permukaan bumi sebagai gelombang  gempabumi. 

Yogyakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang rawan 

terhadap gempabumi, pada 27 Mei 2006 terjadi gempabumi sebesar 6.2 SR 

yang terkonsentrasi di daratan yaitu kabupaten bantul. Gempa ini merupakan 

gempa dangkal yang bersifat merusak, efek getaran dari gempa Yogyakarta 

2006 dapat dirasakan hingga Kota Solo, Semarang, Purworejo, Kebumen, 

Banyumas dan kabupaten di Jawa Timur yaitu Kabupaten Pacitan, Blitar, 

hingga Surabaya. Selain berasal dari pergeseran lempeng, energi tersebut juga 

dapat berasal dari erupsi gunungapi dan aktivitas manusia yang menyebabkan 

timbulnya getaran seperti ledakan atau peruntuhan dalam proses 

penambangan. Gempa vulkanik yang terjadi di Indonesia salah satunya 

Merupakan akibat dari letusan anak Gunung Krakatau yang terletak di Selat 

Sunda terjadi tanggal 22 Desember 2018 dengan kekuatan sebesar 3 MMI 

yang mengakibatkan naiknya muka air laut setinggi 3 meter yang melanda 

Pantai Anyer. Kondisi tersebut menjadikan Indonesia sebagai Negara yang 

sering terkena bencana gempabumi. 

Zona Selatan Jawa mempunyai tingkat kegempaan yang cukup tinggi, hal 

tersebut diakibatkan oleh adanya pergerakan lempeng indo-Australia terhadap 

lempeng Eurasia. Selain rawan akibat adanya gempa bumi dari tumbukan 
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lempeng, zona selatan jawa juga sangat rawan gempabumi akibat adanya 

aktivitas sesar yang ada didaratan antara lain adalah sesar opak yang ada di 

Provinsi Yogyakarta dan sesar lembang yang ada di Kabupaten Jawa Barat. 

Kondisi aktifitas seismisitas yang ada di jawa dapat dilihat dari persebaran 

seismisitas pada gambar 1.1 sebagai berikut. 

 
Gambar 1.1 Peta Seismisitas Sunda Timur dari data seismisitas Indonesia 

hasil relokasi, periode tahun 2009 – 2018 

Sumber : Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, 2018. 

 

Kabupaten Pacitan merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi 

Jawa Timur yang berdekatan dengan zona subduksi selatan jawa dengan jarak 

sejauh 226.54 km ke arah selatan Pulau Jawa. Secara geografis Kabupaten 

Pacitan terletak 110° 55’- 111°25’ Bujur timur dan 7°55’ - 8°17’ Lintang 

Selatan, secara administratif terdiri dari 12 kecamatan. Hal yang menjadikan 

Kabupaten Pacitan terkena dampak dari adanya pergerakan lempeng yang ada 

di wilayah selatan Jawa yaitu Lempeng Eurasia dan Indoaustralia adalah 

karena wilayah Pacitan ini berbatasan langsung dengan Pantai Selatan serta 

adanya potensi megatrust Jawa dengan besaran skala MMI VIII apabila 

terjadi di segmen Pacitan menjadikan wilayah-wilayah yang ada di bagian 
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selatan Pulau Jawa menjadi waspada akan adanya bahaya gempabumi dengan 

skala yang besar hingga timbulnya tsunami. 

Kondisi seismisitas yang ada di Kabupaten Pacitan tercatat sebanyak 518 

kejadian gempa dalam kurun waktu 30 tahun terakhir yaitu tahun 1989 hingga 

2019. Besaran kekuatan getaran atau magnitude berkisar antara 3,5 hingga 6,6 

skala richter dengan pusat gempa berada di laut lepas hingga di daratan.  

Besaran kekuatan dan juga titik pusat terjadinya gempa akan mempengaruhi 

bahaya yang ada di Kabupaten Pacitan. Tercatat beberapa kali titik pusat 

gempa  berada didaratan, hal tersebut akan sangat berbahaya dan memberikan 

dampak yang cukup besar terhadap aktivitas yang ada di wilayah tersebut. 

Kandungan frekuensi dari suatu getaran tanah berkaitan dengan magnitude 

gempa. Pada saat gelombang seismik berjalan dari suatu patahan (fault) 

komponen frekuensi yang lebih besar diserap dan disebarkan dengan lebih 

cepat daripada komponen frekuensi yang lebih rendah. Sebagai akibatnya, 

kandungan frekuensi juga berubah terhadap jarak. Gelombang seismik pada 

saat menjalar,terjebak dalam lapisan tanah lunak dan fenomena multi refleksi 

terjadi, menghasilkan getaran tanah dengan frekuensi yang sama sehingga 

terjadi interfensi yang memperkuat getaran gempabumi. 

Ketika gelombang seismik merambat akan berdampak secara vertikal dan 

horizontal, dampak vertikal dari gelombang seismik ini akan mengenai 

bangunan yang ada pada suatu wilayah, bangunan tersebut berupa rumah, 

pertokoan, perkantoran, dan gedung fasilitas umum. Gelombang seismik yang 

mengenai bangunan akan menyebabkan bangunan tersebut mengalami 

kerusakan berupa retakkan pada tembok bangunan hingga runtuhnya 

bangunan tersebut. Bangunan merupakan tempat aktivitas dari penduduk 

sehingga apabila bangunan tersebut terkena dampak dari gelombang seismik 

maka akan berdampak juga terhadap penduduk berupa timbulnya korban jiwa, 

kehilangan harta benda, hingga hilangnya nyawa dari seseorang. 

Kerentanan adalah suatu keadaan kondisi yang ditentukan oleh faktor- 

faktor atau proses- proses fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang 
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mengakibatkan menurunnya kemampuan dalam menghadapi bahaya 

(hazards). (Badan Nasional Penanggulangan Bencana). 

Salah satu faktor dari kerentanan adalah dengan adanya bangunan-

bangunan yang berdiri diatas tanah, bangunan tersebut terdiri dari berbagai 

macam material, bentuk, pondasi dan rangka atap hingga terbentuklah suatu 

bangunan. Adanya penggunan bahan yang bermacam-macam membuat nilai 

kerentanan bangunan terhadap bencana gempabumi ini berbeda, sehingga 

kondisi bangunan termasuk dalam parameter penetuan kerentanan. 

Faktor lain dari kerentanan berupa kepadatan penduduk. Kabupaten 

Pacitan Mempunyai Penduduk sebanyak  554.394 penduduk tersebar ke dalam 

12 kecamatan yang ada di Kabupaten Pacitan, dengan tingkat kepadatan 

penduduk sebesar 226 jiwa/km² sampai 1058 jiwa/km² menjadikan Kabupaten 

Pacitan tergolong cukup padat hingga sangat padat (Undang-undang Nomor: 

56/PRP/1960, Klasifikasi Kepadatan Penduduk). Kondisi kepadatan penduduk 

yang ada di Kabupaten Pacitan dapat dilihat pada Tabel 1.1 sebagai berikut. 

 

Tabel 1.1 Kepadatan Penduduk Kabupaten Pacitan tahun 2018 ( menurut UU 

No. 56 tahun 1960 ). 

 

Kecamatan 

Luas 

Wilayah 

(km²) 

Jumlah 

Penduduk 

(jiwa) 

Kepadatan 

Penduduk 

(jiwa/km²) 

Keterangan 

Donorojo 109.09 34421 315.5284627 
Cukup 

Padat 

Punung 108.8 33315 306.175903 
Cukup 

Padat 

Pringkuku 132.93 29985 225.5698488 
Kurang 
Padat 

Pacitan 77.11 81605 1058.293347 
Sangat 
Padat 
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Kecamatan 

Luas 

Wilayah 

(km²) 

Jumlah 

Penduduk 

(jiwa) 

Kepadatan 

Penduduk 

(jiwa/km²) 

Keterangan 

Kebonagung 124.85 41849 335.1942331 
Cukup 

Padat 

Arjosari 117.06 39347 336.1267726 
Cukup 

Padat 

Nawangan 124.06 45362 365.6456553 
Cukup 

Padat 

Bandar 117.34 43200 368.1608999 
Cukup 

Padat 

Tegalombo 149.26 49747 333.2909018 
Cukup 

Padat 

Tulakan 161.62 77933 482.1989853 
Sangat 
Padat 

Ngadirojo 95.91 46626 486.1432593 
Sangat 
Padat 

Sudimoro 71.86 31004 431.4500417 
Sangat 
Padat 

Sumber : BPS Kabupaten Pacitan, 2019 

Berdasarkan data diatas bahwa kepadatan penduduk yang ada di 

Kabupaten Pacitan cukup tinggi hingga tinggi, kepadatan penduduk akan 

berbanding lurus terhadap nilai kerentanan ketika terjadi bencana gempabumi. 

Semakin tinggi angka kepadatan penduduk maka nilai kerentanan terhadap 

bencana juga akan semakin tinggi, namun sebaliknya apabila angka kepadatan 

rendah maka nilai kerentanan terhadap bencana juga akan rendah. Kondisi 

kepadatan penduduk yang ada di Kabupaten Pacitan mengindikasikan bahwa 

nilai kerentanan yang ada di wilayah tersebut cukup tinggi hingga tinggi. 
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Kepadatan penduduk akan memberikan kerentanan dengan timbulnya korban 

jiwa terhadap bencana gempabumi yang terjadi. 

Parameter sosial, parameter fisik, parameter ekonomi menjadi faktor 

dalam kerentanan suatu wilayah terhadap bencana gempabumi. Nilai 

kerentanan total pada suatu wilayah akan berbanding lurus dengan nilai 

kerentanan terhadap bencana yang ada di suatu wilayah. 

Dalam mengkaji risiko membutuhkan nilai bahaya dan kerentanan, salah 

satunya adalah dengan menggunakan karakteristik percepatan getaran tanah 

maksimum atau Peak Ground Acceleration (PGA) untuk mendapatkan nilai 

bahaya dari suatu daerah yang dapat dihubungkan secara empiris dengan 

intensitas gempa yang terjadi. Percepatan getaran tanah maksimum adalah 

nilai percepatan getaran tanah yang terbesar yang pernah terjadi disuatu 

tempat yang diakibatkan oleh gempabumi. Semakin besar nilai getaran tanah 

maksimum yang pernah terjadi disuatu tempat, semakin besar bahaya dan 

resiko gempabumi yang mungkin terjadi.  Perhitungan percepatan getaran 

tanah ini menggunakan metode menggunakan atenuasi kanai (1966) untuk 

menghitung besarnya bahaya gempabumi yang ada, yaitu menentukan 

percepatan getaran tanah maksimum dengan menyertakan tingkat bahaya 

gempa bumi dari geologi maupun lithologi terutama adanya faktor amplifikasi 

dan diamplifikasi suatu wilayah (kanai,1966). 

Nilai Kerentanan berupa nilai kerentanan secara fisik, sosial, dan 

Ekonomi. Kerentanan secara fisik didapatkan dari digitasi blok bangunan yang 

ada disuatu wilayah ditunjukkan dengan besaran luas, sedangkan kerentanan 

sosial berupa komposisi penduduk pada wilayah dan nilai kerentanan ekonomi 

diperoleh dari luasan lahan produktif dan angka pendapatan domestik regional 

bruto. 

Peta tingkat risiko dapat diinterpretasikan baik secara kualitatif maupun 

kuantitatif berdasarkan tingkat bahaya dan juga tingkat kerentaan gempabumi 

yang ada pada suatu daerah. Namun sering kali kajian mengenai risiko 

gempabumi ini difokuskan pada daerah-daerah yang terkena dampak yang 

paling besar ketika terjadi bencana gempabumi tersebut seperti wilayah 
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Yogyakarta, sedangkan daerah disekitarnya juga memerlukan kajian mengenai 

dampak tersebut. Untuk itu diperlukan kajian risiko gempabumi di wilayah 

Kabupaten Pacitan. Berdasarkan latar belakang tersebut oleh karena itu, 

penulis terdorong mengadakan penelitian dengan judul “Analisis Tingkat 

Risiko Bencana Gempabumi di Kabupaten Pacitan ”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

1. bagaimana nilai bahaya gempabumi yang ada di Kabupaten 

Pacitan? 

2. bagaimana nilai kerentanan gempabumi yang ada di Kabupaten 

Pacitan?, dan 

3. bagaimana tingkat risiko gempabumi yang ada di Kabupaten 

Pacitan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini adalah : 

1. menganalisis  nilai bahaya yang ada di Kabupaten Pacitan, 

2. menganalisis nilai kerentanan wilayah yang ada di Kabupaten 

Pacitan, dan 

3. menganalisis tingkat risiko gempabumi yang ada di  Kabupaten 

Pacitan berdasarakan nilai PGA dan nilai kerentanan wilayah. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini yaitu : 

1. Sebagai bahan tambahan referensi penelitian Risiko Gempabumi agar 

nantinya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi penelitian 

selanjutnya. 
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2. Sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis sendiri 

dalam penerapan ilmu penulis yang telah diterima dari Fakultas. 

3. Penelitian ini sebagai persyaratan kelulusan dan tugas akhir 

perkuliahan (Skripsi) Fakultas Geografi dalam memperoleh gelar 

Sarjana Geografi (S.Geo) di Universitas Muhammadiyah Surakarta.  

 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

A. Gempabumi dan macam gempabumi  

  Gempabumi adalah getaran yang berasal dari kulit bumi dan 

menyebar ke segala arah. Gerakan atau getaran kulit bumi yang disebut 

dengan gempabumi mempunyai waktu awal dan waktu akhir yang jelas.  

Kebanyakan gempabumi disebabkan oleh adanya pelepasan energi yang 

dihasilkan oleh lempengan yang bergerak. Semakin lama tekanan itu 

membesar dan akhirnya mencapai keadaan dimana tekanan tersebut tidak 

dapat ditahan lagi oleh pinggiran lempeng. Gempabumi dibagi menjadi 

dua yaitu : 

1. Gempabumi Vulkanik (Gunung Api ) 

 Gempabumi ini terjadi dikarenakan adanya aktivitas magma 

sebelum terjadinya letusan gunungapi. Apabila suatu gunung api 

mempunyai aktivitas vulkan yang tinggi maka potensi untuk terjadi 

gempabumi vulkanik juga semakin tinggi. Getaran yang ditimbulkan 

oleh gempabumi vulkanik hanya dapat dirasakan disekitar lokasi 

gunungapi tersebut seperti gambar pada gambar 1.2 berikut. 
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Gambar 1.2 Proses terjadinya gempabumi vulkanik. 

Sumber : Lutfiana, 2015. 

2. Gempabumi Tektonik 

 Gempabumi tektonik merupakan gempabumi yang 

diakibatkan oleh aktivitas lempang tektonik secara mendadak 

yang mempunyai kekuatan dari yang sangat kecil hingga besar. 

Wilayah yang berada disekitar batas lempeng tektonik 

merupakan daerah yang sering terjadi gempabumi. Lempengan 

bumi digambarkan seperti karet yang ditarik lalu dilepaskan dan 

menghasilkan tekanan dari gerakan tersebut sehingga 

menghasilkan gempa. Tenaga yang dihasilkan oleh tekanan 

antara batuan dikenal sebagai kecacatan tektonik. Gempabumi 

tektonik merupakan yang sering terjadi baik itu di daratan 

maupun dilautan, gempabumi yang terjadi didaratan akan 

membuat kerusakan  pada bangunan yang ada diatas nya 

sedangkan gempabumi yang terjadi di lautan dengan skala yang 

tinggi akan dapat menimbulkan adanya tsunami. Proses 

gempabumi tektonik dapat dilihat pada gambar 1.3 sebagai 

berikut. 
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Gambar 1.3 Proses terjadinya gempabumi tektonik. 

Sumber : Lutfiana, 2015. 

B. Gelombang Gempabumi 

Gelombang gempabumi yang ada dimuka bumi ini tidak semuanya 

sama, sehingga ada beberapa macam gelombang gempabumi yang 

terjadi. Gelombang gempabumi berdasarakan media rambatnya ada 

dua yaitu body wave dan surface wave. Dari macam media rambat 

gelombang masih terbagi lagi berdasarkan gerakan gelombang yang 

ada. 

1. Gelombang Dalam / Body Wave   

Merupakan gelombang yang merambat di interior bumi. 

Dalam gelombang body wave ini dibagi menjadi dua yaitu : 

4. Gelombang primer / P-wave  

Merupakan gelombang yang pertama kali dicatat oleh 

seismograf berupa gelombang longitudinal yang mana arah 

gerak partikelnya searah dengan arah rambatan. Gelombang ini 

bisa merambat pada segala jenis medium ( padat, cair, gas ) 
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namun rambatan gelombang ini relaatif paling lembut 

dibandingkan dengan yang lainnya sehingga hanya 

menghasilkan amplitudo yang kecil dan tidak mengakibatkan 

kerusakan. Gelombang primer dapat dilihat seperti gambar 1.4 

berikut. 

 

Gambar 1.4 Gerak rambat gelombang primer. 

Sumber : Nugroho, 2014. 

5. Gelombang sekunder  

 Merupakan gelombang transversal yang arah gerak 

partikelnya tegak lurus dengan arah rambatan. Hanya dapat 

merambat pada medium padat saja sehingga mempunyai efek 

kerusakan lebih besar daripada gelombang primer dengan 

amplitudo yang lebih besar pula. Gerak rambat gelombang 

sekunder dapat dilihat pada Gambar 1.5 dibawah ini. 

 

Gambar 1.5 Gerak Rambat Gelombang Sekunder. 

Sumber : Nugroho, 2014. 
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2. Gelombang Permukaan / Surface Wave 

Merupakan gelombang yang merambat di permukaan bumi. 

Dalam gelombang surface wave dibagi menjadi dua yaitu : 

a. Gelombang cinta / Love wave 

Gelombang transversal yang arah gerak partikelnya tegak 

lurus dengan arah rambatan. Gelombang ini paling merusak 

terutama didaerah dekat epicentrum, sehingga getaran ini yang 

pertama kali dirasakan manusia. Gelombang cinta/ love wave 

dapat dilihat pada gambar 1.6 berikut. 

 

Gambar 1.6 Gerak Rambat Gelombang Cinta/ love wave. 

Sumber : Nugroho, 2014. 

b. Rayleigh Wave 

Merupakan gerakan eliptik retrograde/ ground roll ( tanah 

memutar kebelakang ), namun secara umum gelombangnya 

merambat ke depan seperti gelombang laut. Dengan kecepatan 

sedikit lebih cepat dari love wave yaitu 90%. Gelombang 

Rayleigh wave dapat dilihat seperti pada gambar 1.7 dibawah 

ini. 
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Gambar 1.7 Gerak Rambat Gelombang Rayleigh Wave. 

Sumber : Nugroho, 2014. 

C. Perhitungan tingkat bahaya gempabumi  

 Terdapat beberapa cara untuk mengukur gempabumi yang 

diekspresikan berdasarkan cara pengukurannya. Salah satunya adalah 

pengukuran instrumental yaitu pengukuran di lapangan dengan 

menggunakan alat ukur seismisitas seperti, dan perhitungan non-

instrumental salah satunya melalui perhitungan dengan persamaan 

empiris, karena sangat penting untuk kejadian pra-instrumen. 

 Tingkat bahaya gempa bumi dapat dihitung berdasarkan besar 

kecilnya getaran yang dihasilkan sehingga dapat diketahui besar 

kecilnya dampak yang ditimbulkan terhadap bangunan yang ada. Dalam 

perhitungan bahaya gempa terdapat dua metode yaitu probabilistik dan 

deterministik. Pada masing- masing metode ini mempunyai kelebihan 

dan kekurangan. Probablistik merupakan perhitungan bahaya gempa 

berupa prediksi dengan melihat data- data gempa yang pernah terjadi. 

Metode ini dilakukan dengan menggunakan rumus empiris dan 

pengukuran langsung di lapangan dengan alat, baik pada percepatan 

getaran tanah maksimum (PGA) maupun intensitas gempabumi (Sarif 

Hidayat. 2014).  

 Dari data- data percepatan getaran tanah maksimum, dapat dibuat 

peta berdasarkan percepatan getaran tanah maksimum ataupun 
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intensitas yang terjadi. Peta bahaya gempa bumi dapat dibuat 

berdasarakan menggunakan tabel percepatan getaran tanah  sebagai 

berikut. 

Tabel 1.2 Nilai Percepatan Getaran Tanah Maksimum (gal) 

No Tingkat Bahaya Nilai Percepatan Getaran 

Tanah Maksimum (gal) 

1 Bahaya sangat kecil <25 

2 Bahaya kecil 25 – 50 

3 Bahaya sedang satu 50 – 75 

4 Bahaya sedang dua 75 – 100 

5 Bahaya sedang tiga 100 – 125 

6 Bahaya besar satu 125 – 150 

7 Bahaya besar dua 150 – 200 

8 Bahaya besar tiga 200 – 300 

9 Bahaya sangat besar satu 200 – 300 

10 Bahaya sangat besar dua >600 

Sumber : Markus, 2006. 

D. Probabilistik dan Deterministik Seismic Hazard Analisis ( 

PSHA& DSHA ) 

 Metode Probabilistik atau biasa disebut dengan PSHA adalah 

metode analisis bahaya gempabumi dengan perhitungan dan gabungan 

antara ketidakpastian dari magnitude, lokasi, dan waktu terjadinya 

gempa. Hasil analisis ini berupa probabilitas parameter gempa pada 

tingkat selesainya periode tertentu. Reiter (1990) mengusulkan tahapan 

analisis gempa probabilistik untuk Peak Ground Acceleration (PGA) 
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sebagai berikut 

1. Identifikasi sumber- sumber gempa yang mempengaruhi satu 

lokasi, mengetahui karakter sumber gempa tersebut, dan 

membuat model sumber gempa: 

2. Menghitung parameter seismik untuk setiap sumber gempa, 

diantaranya seperti a – b parameter atau human antara 

magnitude dan jumlah kejadian berdasarkan data historis; 

3. Menghitung probablistas magnitude (berdasarkan parameter 

dari poin nomor 2); 

4. Memperhitungkan distribusi probabilitas jarak (berdasarkan 

dari poin nomor 1, dibantu dengan data – data pengukuran dan 

pencitraan); 

5. Menghitung percepatan maksimum pada suatu lokasi akibat 

kejadian gempa yang mungkin terjadi pada setiap titik sumber 

gempa dan berbagai magnitudo yang mungkin terjadi. Langkah 

ini ditentukan dengan menggunakan fungsi atenuasi dengan 

memasukan pola ketidakpastiannya. 

6. Menentukan ketidakpastian kejadian gempa, besaran, dan 

prediksi percepatan maksimum lokasi untuk menghasilkan 

probabilitas terlampauinya percepatan dalam jangka waktu 

tertentu. 

 Tingkat bencana gempabumi di suatu lokasi dapat diketahui 

menggunakan metode PSHA. PSHA dapat memberi kerangka kerja 

yang terarah dengan mengidentifikasi dan memperkirakan faktor- faktor 

ketidakpastian, kemudian digabungkan untuk mendapat gambaran 

menyeluruh mengenai tingkat bahaya gempabumi. Tingkat bahaya yang 

dimiliki suatu lokasi kemudian didefinisikan dalam bentuk PGA 

(Kurniawan,2016).  



16 

 

 

 Penggunaan metode PSHA terdapat kekurangan dan kelebihannya, 

kekurangan dari analisis PSHA adalah kurang lengkapnya informasi 

mengenail tentang magnitude (M) dan jarak (R) yang dominan dari 

sumber gempa tertentu tidak terlihat dalam PSHA. Namun disisi lain, 

analisis PSHA menguntungkan karena berbagai sumber gempa 

potensial dan keberulangan kejadian gempa diintegrasikan menjadi satu 

(TimPusGen, 2017).  

Metode DSHA digunakan dengan membuat skenario yang meliputi 

asumsi mengenai kejadian gempa dengan magnitude tertentu yang akan 

terjadi pada lokasi yang telah ditentukan sebelumnya. Metode ini pada 

umumnya digunakan untuk menghitung percepatan gempa pada 

perencanaan bangunan vital strategis dengan pertimbangan untuk 

menghitung percepatan gempa pada perencanaan bangunan vital 

strategis dengan pertimbangan akan sangat membahayakan jika terjadi 

kerusakan akibat goncangan gempa atau menjadi terhambatnya suatu 

aktivitas yang ada. Reiter (1990) menjelaskan metode DSHA dalam 

empat tahapan proses seperti berikut ini : 

1. Pengidentifikasi dan karakteristik semua sumber gempa di suatu 

lokasi yang berpotensi menghasilkan ground motion yang 

signifikan. Karakterisasi sumber gempa didalamnya termasuk 

pendefinisian setiap geometri sumber dan potensi gempa.  

2. Penentuan parameter jarak sumber gempa ke lokasi kajian site 

untuk setiap zona sumber gempa. Pada metode DSHA ini 

ditentukan jarak terdekat antara zona sumber gempa dan site 

lokasi kajian. Jarak yang digunakan dapat berupa episenter  atau 

jara hyposenter, bergantung pada persamaan empiris yang 

dipergunakan.  

3. Pemilihan gempa (controlling earthquake) yang diperkirakan 

akan menghasilkan goncangan terbesar dengan cara 
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membandingkan besar goncangan yang dihasilkan gempa pada 

jarak dan lokasi tertentu. Controlling earthquake umumnya 

digambarkan oleh besaran magnitudo dan jarak dari site lokasi 

kajian, dan 

4. Pendefinisian bahaya yang terjadi pada suatu lokasi dalam 

bentuk ground motion yang terjadi akibat pemilihan gempa 

(controlling earthquake). Karakteristik tersebut dideskripsikan 

oleh satu atau lebih parameter ground motion yang didapat dari 

persamaan empiris yang digunakan. Karakteristik bahaya 

gempabumi ditentukan dengan menggunakan percepatan puncak 

(peak acceleration), kecepatan puncak (peak velocity), dan 

ordinat spectrum respon (response spectrum ordinates).  

 Dalam analisis DSHA, pendapat subjektif para ahli selalu 

diikutsertakan dalam pengambilan keputusan untuk penentuan potensi 

bahaya gempabumi. Hal ini terkadang mengakibatkan kesulitan untuk 

mencapai kesepakatan mengenai potensi gempabumi yang terjadi. 

Metode DSHA umumnya diaplikasikan untuk mengetahui percepatan 

gempabumi untuk konstruksi yang sangat membahayakan jika terjadi 

kerusakan, seperti bangunan pembangkit tenaga nuklir (PLTN) (Irsyam 

dkk, 1999), bendungan besar, konstruksi yang dekat dengan sesar aktif, 

dan untuk keperluan emergencyresponse. Kelebihan metode ini adalah 

mudah digunakan untuk memprediksi gerakan gempa pada skenario 

terburuk. Sementara itu, kelemahan metode ini adalah tidak 

mempertimbangkan probabilitas terjadinya gempabumi dan pengaruh 

berbagai ketidakpastian yang terkait dalam analisis. 

E. Skala MMI ( Modified Mercalli Intensity ) 

 Skala Mercalli adalah satuan untuk mengukur kekuatan gempabumi. 

Satuan ini diciptakan oleh seorang vulkanologis dari italia bernama 

Giuseppe Mercalli pada tahun 1902. Skala Mercalli terbagi menjadi 12 
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pecahan berdasarkan informasi dari orang-orang yang selamat dari 

gempa tersebut dan juga dengan melihat serta membandingkan tingkat 

kerusakan gempabumi tersebut. 

 Persamaan 1.1 menghitung Skala Intensitas Modified Mercalli 

(MMI) (Wald et al., 1999) berdasarkan nilai PGA adalah: 

IMM = 3.66 log (PGA)- 1.66                 ( 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 sebagai 

berikut. 

Tabel 1.3 Pengukuran Intensitas Skala MMI (Modified Mercalli 

Intensity) 

Skala 

SIG 

BMKG 

Warna 
Deskripsi 

Sederhana 
Deskripsi Rinci 

Skala 

MMI 

PGA 

(gal) 

I Putih Tidak 

Dirasakan 

(Not Felt) 

Tidak dirasakan 

atau dirasakan 

hanya oleh 

beberapa orang 

tetapi terekam 

oleh alat 

I-II < 2.9 

II Hijau Dirasakan 

(Felt) 

Dirasakan oleh 

orang banyak 

tetapi tidak 

menimbulkan 

kerusakan. 

Benda- benda 

ringan yang 

III-V 2.9 -88 
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Skala 

SIG 

BMKG 

Warna 
Deskripsi 

Sederhana 
Deskripsi Rinci 

Skala 

MMI 

PGA 

(gal) 

digantung 

bergoyang dan 

jendela kaca 

bergetar. 

III Kuning Kerusakan 

Ringan 

(Slight 

Damage) 

Bagian non 

struktur 

bangunan 

mengalami 

kerusakan ringan, 

seperti retak 

rambut pada 

dinding, atap 

bergeser ke 

bawah dan 

sebagian 

berjatuhan 

VI 89 - 167 

IV Jingga Kerusakan 

Sedang ( 

Moderate 

Damage ) 

Banyak retakan 

terjadi pada 

dinding bangunan 

sederhana, 

sebagian roboh, 

kaca pecah. 

Sebagian plester 

dinding lepas. 

Hampir sebagian 

besar atap 

VII- 

VIII 

168 – 

564 



20 

 

 

Skala 

SIG 

BMKG 

Warna 
Deskripsi 

Sederhana 
Deskripsi Rinci 

Skala 

MMI 

PGA 

(gal) 

bergeser ke 

bawah atau jatuh. 

Struktur 

bangunan 

mengalami 

kerusakan ringan 

sampai sedang. 

V Merah Kerusakan 

Berat 

(Heavy 

Damage) 

Sebagian besar 

dinding bangunan 

permanen roboh. 

Struktur 

bangunan 

mengalami 

kerusakan berat. 

Rel kereta api 

melengkung. 

IX- XII >564 

Sumber : BMKG, 2013 

 

F. Percepatan Tanah Maksimum Kanai (Peak Ground Acceleration 

(PGA)  Kanai) 

Dalam analisa kegempaan, Peak Ground Acceleration (PGA) 

merupakan ukuran bagaimana permukaan bumi bergetar (accelerated) 

di suatu daerah tertentu. Acceleration pada istilah Peak Ground 

Acceleration, ini secara umum bisa dirasakan sebagai perubahan  dari 

kecepatan dalam suatu waktu. Nilai terbesar dari beberapa perubahan 
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kecepatan dalam satuan waktu, inilah yang dikenal sebagai istilah 

Peak. Secara umum Peak Ground Acceleration  ini dapat diartikan 

sebagai akselerasi maksimum yang dirasakan suatu partikel/ lapisan 

ketika terjadi gerakan gempa. 

Dengan adanya nilai Peak Ground Acceleration  di suatu daerah, 

dapat digunakan untuk membuat peta kerawanan gempa. Aplikasi lain 

dari pengukuran PGA di suatu daerah, dapat digunakan untuk 

menghitung seberapa besar efek dari gempa terhadap suatu bangunan 

didaerah tersebut. Sehingga dapat dibuat sebuah bangunan yang tahan 

terhadap gempa. 

Persamaan atenuasi kanai (1966) menunjukan nilai percepatan 

puncak tanah berkaitan dengan kondisi tanah setempat, dalam hal ini 

periode dominan tanah disamping besar magnitude dan jarak sumber 

gempa.  

Rumus Attenuasi Kanai sebagai berikut : 

      Log V = 0.61M – (1,66 + 3.60 / R ) Log R – (0.631 + 1.83/R)                                                        

( Persamaan 1.2 ) 

Survey mikrotremor menghasilkan nilai frekuensi dominan dititik 

ukur, dan dari nilai ini dapat diketahui nilai periode dominannya. Nilai 

percepatan puncak tanah metode kanai berbanding lurus dengan 

dominan tanah atau berbanding terbalik dengan nilai periode dominan 

tanahnya. Daerah dengan frekuensi dominan tinggi akan memberikan 

respon nilai percepatan puncak tanah yang lebih tinggi, demikian 

sebaliknya daerah dengan periode dominan rendah akan memberian 

nilai percepatan puncak tanah Tinggi.  

 

G. Kerentanan (Vulnerability)  

Menurut Winaryo (2007) kerentanan (Vulnerability) adalah kondisi 
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atau karakteristik biologis, geografis, sosial, politik, budaya, dan 

teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu 

tertentu yang mengurangi kemampuan masyarakat tersebut untuk 

mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan menanggapi dampak 

bahaya tertentu. 

Jenis-jenis kerentanan: (1) kerentanan Fisik: jenis bangunan, 

infrastruktur, panjang jaringan jalan, kepadatan bangunan. (2) 

kerentanan Sosial: kepadatan penduduk, usia rentan balita, rentan tua, 

jumlah penduduk wanita, jumlah penduduk penyandang cacat, 

kemiskinan. (3) kerentanan Lingkungan: Kemiringan tanah, jenis 

penggunaan lahan, jenis batuan (Geologi). 

H. Menentukan Variabel Kerentanan Fisik 

Kondisi bangunan yang ada di suatu wilayah mempengaruhi 

tingkat kerentanan terhadap ancaman bahaya. Dilihat dari segi struktur 

bangunan akan mempengaruhi tingkat kerentanan, demikian pula 

bentuk daripada bangunan tersebut. 

Pada kondisi bangunan yang rentan maka jika terjadi bencana 

dapat dipastikan akan menimbulkan dampak kerugian materiil yang 

besar bahkan korban jiwa. Menghitung tingkat kerentanan bangunan 

menggunakan metode Fema (2002) dalam metode tersebut 

berdasarkan luasan wilayah yang ingin diteliti. Luasan wilayah yang 

berupa kabupaten atau kota akan dinilai berdasarkan luas dari blok 

bangunan yang ada pada wilayah tersebut.  

I. Menentukan Variabel Kerentanan Sosial 

Kondisi sosial masyarakat juga mempengaruhi tingkat kerentanan 

terhadap ancaman bahaya. Dilihat dari segi jumlah kurangnya 

pengetahuan tentang risiko bahaya dan bencana akan mempertinggi 

tingkat kerentanan, demikian pula tingkat kesehatan masyarakat yang 

rendah juga mengakibatkan rentan menghadapi bahaya. 
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Pada kondisi sosial yang rentan maka jika terjadi bencana dapat 

dipastikan akan menimbulkan dampak kerugian yang besar. 

Kerentanan sosial terdiri dari parameter kepadatan penduduk dan 

kelompok rentan. Kelompok rentan terdiri dari rasio jenis kelamin, 

rasio kelompok umur rentan, rasio penduduk miskin, dan rasio 

penduduk cacat. (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) 

J. Periode Dominan Tanah 

 Periode predominan Tg merupakan salah satu parameter yang 

mempengaruhi nilai percepatan getaran tanah maksimum. Periode 

predominan diperoleh dari frekuensi (fg) yang dapat mengindikasikan 

karakter lapisan batuan yang ada disuatu wilayah (Arifin et. Al., 2014). 

Periode predominan tanah akan mempengaruhi besarnya percepatan 

batuan pada lapisan batuan dasar (base rock) dan pada permukaan 

(ground surface). 

 Berdasarkan besarnya periode predominan (Tg), dapat diketahui 

perbedaan karakteristik tanah dan geologi didaerah penelitian seperti 

pada tabel 1.4  

Tabel 1.4 Klasifikasi tanah konservasi Kanai & Tanaka 

dengan Omote-Nakajima  

Klasifikasi Tanah Periode 

Predominan  

(s) 

Frekuensi 

Predominan 

(Hz) 

Keterangan 

Kanai Omete-

Najima 

Jenis I Jenis A 0,05 – 0,15 6,7 – 20 Batuan Tersier 

atau lebih tua. 

Terdiri dari 

batuan pasir 

berkerikil 

keras (hard 
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Klasifikasi Tanah Periode 

Predominan  

(s) 

Frekuensi 

Predominan 

(Hz) 

Keterangan 

Kanai Omete-

Najima 

sandy gravel). 

Jenis II Jenis B 0,1 – 0,25 4 – 6,7 
Batuan 

Alluvial 

dengan 

ketebalan 5m. 

Terdiri dari 

pasir kerikil 

(sand gravel), 

lempung keras 

berpasir 

(sandy hard 

clay), lempung 

(loam), dan 

sebagainnya. 

Jenis III Jenis C 0,25 – 0,45 2,5 – 4 Batuan 

alluvial yang 

hampir sama 

dengan tanah 

jenis II, hanya 

dibedakan 

oleh adanya 

formasi yang 

belum 

diketahui (buff 
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Klasifikasi Tanah Periode 

Predominan  

(s) 

Frekuensi 

Predominan 

(Hz) 

Keterangan 

Kanai Omete-

Najima 

formation) 

Jenis IV Jenis D >0,4 1,4 – 2,5 Batuan 

Alluvial yang 

terbentuk dari 

sedimentasi 

delta, top soil, 

lumpur, tanah 

lunak, humus, 

endapan delta 

atau endapan 

lumpur, yang 

tergolong ke 

dalam tanah 

lembek, 

dengan 

kedalaman 

30m. 

Sumber : Gunawan dan Subardjo, 2005 

 

K. Indeks Risiko 

Disaster Risk Index (DRI) atau indeks risiko bencana merupakan 

perhitungan rata-rata kematian pernegara dalam bencana skala besar 

dan menengah yang diakibatkan oleh gempabumi. Hal ini 

memungkinkan identifikasi sejumlah variabel sosial ekonomi dan 

lingkungan yang berkorelasi dengan kemungkinan kematian serta 
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menunjukkan sebab akibat dalam proses risiko bencana (Badan 

Nasional Penanggulangan Bencana, 2013) 

WHO (2002) menyebutkan tiga komponen dalam bencana, yaitu 

hazards, vulnerability, dan risk. Risk adalah kemungkinan 

mengalami dampak merusak atau negatif dari bencana yang 

merupakan kombinasi dari hazard dan vulnerability. Dapat 

digambarkan bahwa risk merupakan fungsi dari hazard dan 

vulnerability. Hazard (bahaya/ancaman) adalah potensi mengalami 

bencana yang dapat berdampak pada kerugian. Potensi bencana 

dikarakteristikkan lokasi, intensitas, frekuensi, dan kemungkinan 

yang dapat terjadi. Vulnerability merupakan kondisi kerentanan yang 

disebabkan faktor fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang 

berkaitan dengan efek hazards. Vulnerability menggambarkan 

kekurangmampuan individu atau masyarakat untuk mencegah, 

menghadapi, atau menanggulanggi dampak bahaya tertentu. 

 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Seno, (2017) dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Zona 

Bahaya Gempabumi Berdasarkan Kondisi Geomorfologi dengan 

Menggunakan Pendekatan Percepatan Getaran Tanah Maksimum (Peak 

Ground Acceleration/ PGA) Studi Kasus di Kecamatan Gantiwarno dan 

Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten” dengan tujuan untuk mengetahui 

tingkat bahaya terhadap gempabumi yang ada di kecamatan tersebut 

dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan pendekatan 

survey. Deskriptif kuantitatif digunakan untuk mengolah data sekunder 

yang berupa data historis gempabumi yang di peroleh melalui laman 

website USGS EarthExplorer, yang kemudian diolah menggunakan 

metode PGA kemudian didapatkan data berupa persebaran bahaya 

gempabumi. Hasil dari penelitian ini berupa peta persebaran bahaya 

gempabumi yang ada di Kecamatan Gantiwarno dan Kecamatan Wedi 
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Kabupaten Klaten. 

Hastuti, (2017) dalam skripsinya yang berjudul “Analisis 

Kerentanan Sosial Gempabumi di Kecamatan Gantiwarno Kabupaten 

Klaten” tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui tingkat 

kerentanan sosial ekonomi yang ada di Kecamatan Gantiwarno terhadap 

bencana gempabumi. Penelitian ini menggunakan metode data sekunder 

yang diperoleh dari instansi terkait guna untuk memperoleh informasi 

menggenai kondisi kerentanan secara sosial terhadap bencana 

gempabumi yang ada pada masyarakat Kabupaten Gantiwarno. Hasil dari 

penelitian ini berupa persebaran kerentanan sosial bencana gempabumi 

yang ada di Kecamatan Gantiwarno. 

Saputra, (2012) dalam thesisnya yang berjudul “  Pengurangan 

Risiko Gempabumi Melalui Evaluasi Bangunan Tempat Tinggal dan 

Lingkungannya di Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul” dengan tujuan 

untuk mengurangi risiko terhadap bencana gempabumi dengan evaluasi 

bangunan tempat tinggal dan lingkungannya. Menggunakan metode RVS 

(Rapid Visual Screening) berdasarkan pedoman FEMA 154 guna untuk 

mendapatkan nilai kerentanan bangunan terhadap bahaya gempabumi 

sehingga dapat diketahui risiko yang ada di Kecamatan Pleret. Hasil dari 

penelitian ini berupa pengurangan risiko gempabumi di Kecamatan 

Pleret. 

Perbedaan pada tiap penelitian dapat dilihat pada tabel 1.5 Penelitian 

sebelumnya berikut ini. 
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Tabel 1.5 Penelitian Sebelumnya 

 
Nama Peneliti dan 

Tahun 

Judul Jenis Penelitian Tujuan Metode Hasil 

Seno,  (2018) Analisis Zona Bahaya 

Gempabumi 

Berdasarkan Kondisi 

Geomorfologi Dengan 

Menggunakan 

Pendekatan Percepatan 

Getaran Tanah 

Maksimum (Peak 

Ground Acceleration / 

PGA) Studi Kasus di 

Kecamatan Gantiwarno 

dan Kecamatan Wedi 

Kabupaten Klatean 

Skripsi 1. Menganalisis Sebaran 

Nilai PGA Terhadap 

Gempabumi yang 

Terdapat di Kecamatan 

Gantiwarno dan 

Kecamatan Wedi. 

2. Mengetahui Sebaran 

Skala Modified Mercalli 

Intensity (MMI) 

Berdasarkan Nilai PGA 

Kecamatan Gantiwarno 

dan Kecamatan Wedi. 

3. Menganalisis Sebaran 

Zona Bahaya 

Gempabumi dan 

Kerusakan Pada Tiap 

Satuan Bentuklahan 

yang Terdapat di 

Kecamatan Gantiwarno 

dan Kecamatan Wedi. 

Metode deskriptif 

kuantitatif dengan 

pendekatan survey. 

Peta Zona Bahaya 

Gempabumi 

Kecamatan 

Gantiwarno dan 

Kecamatan Wedi 

Kabupaten Klaten 

Hastuti,  (2017) Analisis Kerentanan 

Sosial Gempabumi di 

Kecamatan Gantiwarno 

Kabupaten Klaten 

Skripsi 1. Mengetahui Tingkat 

Kerentanan dan 

Persebarannya di 

Kecamatan Gantiwarno. 

2. Menganalisis 

Metode Survey 

Lapangan dan Data 

Sekunder 

Peta Kerentanan Sosial 

Terhadap Gempabumi 

di Kecamatan 

Gantiwarno 
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Nama Peneliti dan 

Tahun 

Judul Jenis Penelitian Tujuan Metode Hasil 

Keterkaitan Kerawanan 

Gempabumi Terhadap 

Tingkat Kerentanan 

Sosial Masyarakat di 

Kecamatan Gantiwarno. 

Saputra,  (2012) Pengurangan Risiko 

Gempabumi Melalui 

Evaluasi Bangunan 

Tempat Tinggal dan 

Lingkungannya di 

Kecamatan Pleret 

Kabupaten Bantul 

Thesis 1. Mengkaji bahaya 

(Hazard) gempabumi di 

Kecamatan Pleret. 

2. Mengkaji kerentanan 

(Vulnerability) bangunan 

tempat tinggal di 

Kecamatan Pleret. 

3. Mengkaji kapasitas 

(capacity) masyarakat 

terhadap bahaya 

gempabumi di 

Kecamatan Pleret. 

RVS ( Rapid Visual 

Screening ) 

Rekomendasi 

pengurangan risiko. 

Abdurrohman A, 

(2019) 

Analisis Zona Tingkat 

Risiko Bencana 

Gempabumi di 

Kabupaten Pacitan 

Provinsi Jawa Timur 

Skripsi  1. Menganalisis sebaran 

nilai PGA terhadap 

gempabumi yang ada di 

Kabupaten Pacitan. 

2. Mengetahui Nilai 

Kerentanan bencana 

gempabumi di 

Kabupaten Pacitan.  

3. Menganalisis tingkat 

Metode deskriptif 

kuantitatif  

menggunakan data 

sekunder dan primer 

dengan pendekatan 

survey 

Peta tingkat risiko 

bencana gempabumi di 

Kabupaten Pacitan 
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Nama Peneliti dan 

Tahun 

Judul Jenis Penelitian Tujuan Metode Hasil 

risiko bencana 

gempabumi yang ada di 

Kabupaten Pacitan. 

 

 

2
4
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1.6 Kerangka Pemikiran 

Keberadaan Kabupaten Pacitan yang dekat dengan zona subduksi selatan pulau 

jawa menjadikan pacitan berisiko terhadap bencana gempabumi. Risiko dari suatu 

daerah dapat diketahui berdasarkan bahaya yang ada dan juga tingkat kerawanan 

dari suatu daerah. Keberadaan aktivitas tektonik dapat menjadi pemicu dari 

tingkat bahaya dari suatu daerah yang diperhitungkan berdasarkan dari nilai PGA. 

Kejadian dan karakteristik gempabumi pada suatu wilayah berbeda- beda sesuai 

dengan karakter jenis tanah pada permukaan, sehingga sebaran tingkat bahaya 

gempabumi antar wilayah akan berbeda- beda. Sebaran bahaya gempabumi 

sebagai variabel dalam pembuatan informasi spasial bahaya gempabumi dapat 

selaras dengan sebaran jenis tanah, setiap jenis tanah mempunyai tingkat 

ketahanan terhadap gempabumi yang berbeda. Mengetahui karakteristik 

gempabumi dapat memanfaatkan skala MMI, sehingga sebaran bahaya 

gempabumi akan diketahui secara spasial.  

Kerentanan merupakan suatu keadaan dimana seseorang berpotensi terkena 

bencana. Variabel dalam kerentanan dapat berupa sosial, ekonomi, dan fisik, dari 

variabel tersebut dapat dikembangkan lagi menurut cakupan wilayah yang ingin 

diteliti. Dalam penelitian ini berskala Kabupaten dengan menggunakan variabel 

sosial berupa kepadatan penduduk yaitu luas wilayah dibagi dengan jumlah 

penduduk yang ada. Tingat kepadatan merupakan variabel sosial yang selaras 

dengan kerawanan dengan asumsi bahwa semakin tinggi tingkat kepadatan dari 

suatu wilayah maka semakin tinggi pula kerentanan yang ada. Variabel yang 

kedua adalah fisik yang berupa kondisi bangunan yang ada di suatu wilayah. 

Dalam skala kabupaten, variabel bangunan hanya dilihat berdasarkan jumlah 

bangunan yang ada pada tiap- tiap wilayah. Tingginya jumlah bangunan yang ada 

maka dapat menambah tinggi nya tingkat kerentanan yang ada.     

Risiko dapat diketahui setalah diperoleh tingkat bahaya dan tingkat kerentanan 

yang ada disuatu wilayah dengan cara menggunakan scoring pada masing – 
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masing variabel atau hasil yang didapat dari bahaya dan kerentanan lalu 

dilakukan overlay untuk mendapatkan hasil gabungan dari keduanya tersebut. 

Kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1.8 Sebagai berikut. 
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Gambar 1.8 Kerangka Penelitian 

 

 

1.7 Batasan Operasional 

Bencana  

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 

mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor 

alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan 

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

psikologis. (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2013) 

 

Bahaya  

Gempabumi 

Risiko  

(risk) 

Kerentanan  

Sosial 

Kerentanan  

Fisik 

Kerentanan 

Wilayah 

Kerentanan  

Ekonomi 
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Gempabumi 

Gempabumi adalah peristiwa pelepasan energy yang diakibatkan oleh 

pergeseran/pergerakan pada bagian dalam bumi (kerak bumi) secara tiba- tiba. 

Tipe gempabumi yang umum ada dua yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanis 

(Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2013). 

Bahaya (Hazard) 

Bahaya merupakan suatu situasi atau kejadian atau peristiwa yang mempunyai 

potensi dapat menimbulkan kerusakan, kehilangan jiwa manusia, atau kerusakan 

lingkingan (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2013). 

PGA  

Peak Ground Acceleration adalah percepatan getaran tanah maksimum yang 

terjadi pada suatu titik di 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 dimana titik tersebut berada (Kirbani, prasetya dan Widigdo, 2006). 

Kerentanan (Vulnerability)  

Kerentanan adalah suatu kondisi yang ditentukan oleh faktor- faktor atau 

proses- proses fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan yang mengakibatkan 

menurunnya kemampuan dalam menghadapi bahaya (hazard). (Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana, 2013)  

Risiko (Risk) 

Risiko adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu 

wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka sakit jiwa, 

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

harta, dan gangguan kegiatan masyarakat (Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana, 2013). 


