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BAB 2 

 KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR PENELITIAN  

 

2.1. Pendahuluan 

Perencanaan bangunan tahan gempa memerlukan informasi lengkap tentang beban gempa 

rencana yang bekerja pada bangunan.  Beban gempa rencana merupakan beban gempa yang 

diperkirakan akan terjadi pada bangunan selama masa layan bangunan atau umur rencana 

bangunan. Perencanaan kekuatan gempa meliputi perhitungan parameter-parameter kekuatan 

gempa yang meliputi percepatan, kecepatan dan perpindahan permukaan tanah akibat gerakan 

gempa. Parameter gerakan tanah (ground motion) yang diperlukan untuk perencanaan 

infrastruktur tahan gempa adalah percepatan tanah maksimum (Peak Ground 

Acceleration/PGA), respon spektra gempa (seismic response spectra) dan riwayat waktu 

percepatan gempa (acceleration time histories) di permukaan. 

Perencanaan kekuatan gempa di permukaan tanah merupakan salah satu persoalan 

yang sangat penting dan sangat sulit pada rekayasa kegempaan. Irsyam (2010) menyampaikan 

bahwa untuk merencanakan kekuatan gempa di permukaan tanah diperlukan dua tahapan 

penting yaitu Seismic Hazard Analysis (SHA) dan Site Specific Analysis (SSA). SHA 

bertujuan mencari besarnya PGA, respon spektra dan ground motion dalam bentuk time 

histories di batuan dasar. SHA dapat dilakukan dengan dua cara yaitu deterministik 

(Determistic Seismic Hazard Analysis/DSHA) dan probabilistik (Probability Seismic Hazard 

Analysis/PSHA).  SSA bertujuan mencari PGA, respon spektra dan ground motion dalam 

bentuk acceleration time histories di permukaan tanah. Pada SSA nilai PGA, respon spektra 

gempa dan ground motion di permukaan tanah ditentukan dari hasil analisis perambatan 

ground motion dari batuan dasar (SB) menuju ke permukaan tanah. Ground motion diambil 

dari stasiun pengamatan peristiwa gempa baik yang berada di wilayah Indonesia maupun dari 

luar wilayah Indonesia.   

SSA dapat dilakukan pada satu titik pengamatan atau pada beberapa titik pada suatu 

wilayah. SSA yang dilakukan pada beberapa titik pengamatan pada suatu wilayah dapat 

digunakan untuk melihat gambaran spasial tentang dampak peristiwa gempa pada wilayah 

bersangkutan (Mikrozonasi Gempa). Dari hasil analisis mikrozonasi gempa akan diperoleh 

peta mikrozonasi gempa yang menggambarkan kontur spektra percepatan gempa di 

permukaan pada suatu wilayah. 
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2.2. Landasan Teori 

2.2.1. Penjelasan Umum 

2.2.1.1. Sumber Gempa 

Peristiwa gempa disebabkan adanya tumbukan antar lempeng atau deformasi relatif antar  

lempeng. Teori pergerakan relatif antar lempeng atau teori pergerakan benua (continental  

drift) diperkenalkan pertama kali oleh Alferd Wegener pada tahun 1912 (Kuzky, 2008). Pada 

tahun 1960 para ahli kebumian sepakat bahwa pergerakan antar lempeng hanya terjadi pada 

permukaan lempeng (lapisan lithosphere) yang mempunyai ketebalan  125 km (Kuzky, 

2008). Pergerakan antar lempeng atau deformasi relatif antar lempeng tidak terjadi secara 

internal tetapi hanya pada permukaan atau pada batas pertemuan lempeng. Akibat kejadian 

tersebut, peristiwa gempa bumi atau pembentukan gunung api aktif hanya terjadi pada daerah 

pertemuan antar lempeng. Deformasi antar lempeng dapat berlangsung dalam dua kondisi 

yaitu dalam kondisi lambat (aseismic deformation) atau dapat berlangsung secara cepat 

(seismic deformation). Seismic deformation akan menimbulkan gempa bumi. Pergerakan 

lempeng-lempeng relatif satu sama lain menghasilkan spreading ridge, subduction dan fault 

(Kuzky, 2008).  

Berdasarkan lokasinya, gempa bumi pada umumnya terjadi pada zona subduksi dan 

pada patahan. Gempa bumi yang terjadi pada zona subduksi dapat dipisahkan menjadi dua 

zona atau lajur yaitu lajur Megathrust (interplate) dan lajur Benioff (intraplate). Lajur 

Megathrust adalah bagian dangkal zona subduksi yang mempunyai sudut penunjaman landai. 

Sedangkan lajur Benioff adalah bagian dalam dari zone subduksi yang mempunyai sudut 

penunjaman yang curam. Gempa bumi yang terjadi pada daerah patahan pada umumnya 

terjadi pada kerak dangkal atau shallow crustal fault zone. Berdasarkan kemampuan 

menghasilkan gempa bumi, maka patahan dapat dibedakan menjadi patahan aktif dan patahan 

pasif (Kumar, 2008). Tabel 2.1. memberikan contoh hubungan antara ukuran patahan dengan 

kekuatan gempa yang pernah terjadi pada beberapa tempat. 

 

Tabel 2. 1.  Hubungan Ukuran Patahan dan Gempa yang Pernah Dihasilkan (Kumar 2008) 

Date Location Length (km) Depth(km)  Mw 

12/16/1954 Dixie Peak, NV 42 14 6.94 

06/28/1966 Parkfield, CA 35 10 6.25 

02/09/1971 San Fernando Valley, CA 17 14 6.64 

10/28/1983 Borah Peak, ID 33 20 6.93 

10/18/1989 Loma Prieta , CA 40 16 6.92 

06/28/1992 Landers, CA 62 12 7.34 

 

Elnashai dan Sarno (2008) menjelaskan beberapa parameter yang sering digunakan 

untuk menjelaskan gerakan patahan sebagaimana terlihat pada Gambar 2.1. Beberapa 
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parameter yang digunakan untuk menjelaskan gerakan patahan adalah Azimuth ( ), Dip (δ), 

Slip atau rake (λ), perpindahan relatif patahan (Δu) dan Area (S). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1.  Parameter untuk Menentukan Arah Pergerakan Fault (Elnashai dan Sarno, 

2008) 

 

Untuk menentukan orientasi dari suatu patahan, maka digunakan notasi geologi strike 

dan dip. Trace dari suatu patahan merupakan garis horizontal yang dibentuk dari perpotongan 

bidang patahan dengan bidang horizontal. Sudut Strike merupakan sudut yang dibentuk antara 

trace patahan relatif terhadap arah utara. Dip menyatakan sudut kemiringan antara bidang 

patahan dengan bidang horizontal. Sudut kemiringan dip diukur tegak lurus terhadap strike. 

Patahan vertikal mempunyai sudut dip sebesar 90
o
. Berdasarkan parameter strike dan sudut 

dip-nya, gerakan patahan dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu dip slip dan strike slip. 

Gambar 2.2 memberikan ilsutrasi tentang bentuk gerakan patahan. 

 

2.2.1.2. Ukuran Gempa 

Metode pengukuran gempa secara umum dapat dibagi menjadi dua yaitu pengukuran 

secara kualitatif dan kuantitatif. Metode pengukuran kualitatif digunakan sebelum alat ukur 

kekuatan gempa ditemukan. Skala ukuran kekuatan gempa dinyatakan dengan intensitas 

gempa. Sedangkan metode pengukuran kuantitatif adalah metode pengukuran kekuatan 

gempa dengan menggunakan alat ukur kekuatan gempa. Skala ukuran kekuatan gempa 

dinyatakan dengan magnitude (magnituda) gempa. 

 

 



 
 

17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 2. Pola Gerakan Patahan (Elnashai dan Sarno, 2008) 

 

Intensitas gempa menunjukkan ukuran gempa secara kualitatif. Ukuran intensitas 

gempa ditentukan berdasarkan tingkatan pengaruh kejadian gempa yang dirasakan manusia 

serta besarnya efek gempa terhadap sarana infrastruktur. Untuk memperkirakan tingkat strong 

ground motion juga dapat ditentukan dengan menggunakan skala intensitas gempa yang 

diperoleh dengan membandingkan pengaruh gempa terhadap manusia dan sarana infrastruktur 

untuk berbagai wilayah geografis yang berbeda-beda.  

Pengukuran gempa secara kuantitatif mulai diperkenalkan sejak ditemukannya alat 

untuk mengukur ground motion. Dengan menggunakan alat pengukur gempa menyebabkan 

pengukuran kekuatan gempa menjadi lebih objektif karena menggunakan skala pengukuran 

yang lebih pasti. Ukuran gempa yang diukur dengan menggunakan alat pengukur kekuatan 

gempa dikenal dengan nama magnituda gempa (seismic magnitude). Gates dan Ricthie (2007) 

menyebutkan bahwa magnituda gempa memberikan gambaran tentang besarnya energi yang 

dilepaskan pada saat terjadi gempa. 

Magnituda gempa digunakan untuk mengestimasi kekuatan gerakan tanah. Pada 

tahun 1931 Wadati dari Jepang dan Richte dari California memperkenalkan magnituda gempa 
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untuk pertama kali (Elnashai dan Sarno, 2008). Hubungan antara besarnya magnituda gempa 

dengan besarnya energi yang dilepaskan pada saat terjadi gempa diperkenalkan pertama kali 

oleh Gutenberg & Richter pada tahun 1944 dan dilengkapi oleh Kanamori pada tahun 1981 

(Makrup, 2009). Data-data kejadian gempa yang dikumpulkan dari berbagai sumber atau 

stasiun gempa sering menggunakan skala magnituda yang berbeda-beda. Penggunaan skala 

magnituda yang berbeda-beda ini disebabkan karena perbedaan alat yang digunakan dan 

kemampuan alat dalam menangkap getaran gempa. Beberapa skala-magnituda yang sering 

digunakan dan dikenal dalam bidang seismologi adalah Richter Local Magnitude (ML), 

Surface Wave Magnitude (Ms), Body Wave Magnitude (mb), Energy Magnitude (ME), 

Displacement Magnitude (MD) dan Momen Magnitude (MW).  

 

2.2.1.3. Gerakan Tanah (Ground Motion). 

Gerakan tanah (ground motion) yang terjadi akibat peristiwa gempa dapat berlangsung dalam 

waktu yang singkat tetapi dapat pula terjadi dalam waktu yang cukup lama. Perbedaan 

lamanya waktu kejadian gempa disebabkan perbedaan amplitudo dan frekuensi dari 

gelombang gempa. Ground motion ini sangat berpengaruh pada fasilitas infrastruktur. Ground 

motion yang sangat berpengaruh pada fasilitas infrastruktur adalah ground motion kuat 

(strong ground motion). Pengukuran kuantitatif dan objektif pada strong ground motion akan 

memberikan gambaran yang cukup jelas tentang dampak kejadian gempa pada suatu lokasi 

tertentu. Besarnya ground motion yang ditimbulkan akibat gempa sangat dipengaruhi oleh 

besarnya energi yang dilepaskan pada saat terjadi gempa. Besarnya energi yang dilepaskan 

pada saat terjadi gempa mempunyai hubungan langsung dengan besarnya kekuatan gempa 

yang dicatat pada stasiun pencatatan gempa.  

Karakteristik dari ground motion sangat penting untuk diketahui karena kerusakan 

yang ditimbulkan akibat peristiwa gempa sangat dipengaruhi oleh karakteristik dari gerakan 

tersebut. Secara umum karakteristik dari gerakan gempa meliputi amplitudo, frekuensi dan 

durasi. Hasil identifikasi dan evaluasi dari karakteristik gerakan gempa akan berpengaruh 

terhadap parameter ground motion yang meliputi riwayat waktu perpindahan, riwayat waktu 

kecepatan dan riwayat waktu percepatan. Parameter dari ground motion dapat berupa 

percepatan (acceleration), kecepatan (velocity) dan perpindahan (displacement) atau 

kombinasi dari ketiganya.  

 

2.2.1.4. Probabilitas  

Pada analisis seismic hazard terdapat dua kelompok variabel yang selalu digunakan yaitu 

variabel diskrit dan variabel kontinu.  Variabel diskrit mempunyai nilai yang terbatas pada 
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satu selang nilai tertentu sedangkan variabel kontinu mempunyai nilai yang tidak terbatas 

pada satu selang nilai tertentu. Pada variabel diskrit jika satu nilai Xi acak diambil dari 

sekelompok nilai, maka probabilitas untuk mendapatkan nilai tersebut dapat ditentukan dari 

perbandingan jumlah populasi Xi dengan total seluruh populasi. Jumlah dari probabilitas 

seluruh nilai pada variabel diskrit selalu bernilai 1. Persamaan 2.1 menunjukkan jumlah dari 

probabilitas seluruh nilai pada variabel diskrit. Pada variabel kontinu jika satu nilai Xi acak 

diambil dari sekelompok nilai dengan nilai batas tertentu maka jumlah populasinya tak 

terhingga sehingga probabilitas untuk mendapatkan nilai tersebut sama dengan nol. Untuk 

variabel kontinu pada umumnya digunakan fungsi probabilitas kerapatan (probability density 

function/PDF). PDF memberikan kemungkinan relatif satu nilai X pada satu selang dX yang 

kecil terhadap seluruh populasi nilai dan dinyatakan dengan Persamaan 2.2. Dari pendekatan 

Persamaan 2.2 tersebut, maka integrasi dari seluruh probabilitas mempunyai nilai 1 dan dapat 

dinyatakan dalam bentuk Persamaan 2.3. 

 

N

1i

1)Xi(P                                                                                                                                                                  (2. 1) 

                                    

                                                                                                                                                                                               (2. 2) 

 

                                                                                                                                                                                               (2. 3) 

 

Dari pendekatan Persamaan 2.3 diatas, maka probabilitas bahwa nilai X lebih besar 

dari nilai Z dapat dinyatakan dengan pendekatan Persamaan 2.4. Probabilitas bahwa satu nilai 

X terletak diantara nilai minimum Z1 dan maksimum Z2 dapat dinyatakan dengan Persamaan 

2.5.  
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Pada analisis seismic hazard, banyak bentuk PDF yang sering digunakan diantarnya 

adalah dalam bentuk distribusi normal dan distribusi lognormal. Distribusi normal sering 

digunakan pada perhitungan distribusi magnituda gempa sedangkan distribusi lognormal 

sering digunakan pada perhitungan spektra percepatan.  Bentuk umum dari distribusi normal 

dan lognormal dapat dilihat pada Persamaan 2.6 dan Persamaan 2.7. 

 

)2x(2

2)xx(
exp

x2

1
)X(f                                                                                                                  (2. 6) 
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)X(f                                                                                               (2. 7) 

 

Pada analisis seismic hazard sering dilakukan perhitungan probabilitas terlampauinya 

suatu parameter untuk umur rencana tertentu sebagai contoh probabilitas 2% terlampaui 

selama 50 tahun. Probabilitas terlampaui suatu parameter mempunyai hubungan dengan 

periode ulang kejadian gempa yang dinyatakan dalam bentuk Persamaan 2.8. Pada Persamaan 

2.8, Rn menyatakan probabilitas kejadian (probability of exceedence), N menyatakan umur 

rencana, sedangkan Tr menyatakan periode ulang gempa. 

 

N)
Tr

1
1(1Rn                                                                                                                                                    (2. 8) 

                                   

2.2.1.5. Batuan Dasar (Bedrock) dan Karakteristik Lapisan Tanah 

Batuan dasar (SB) adalah lapisan batuan yang terletak di bawah lapisan tanah. Pada analisis 

seismic hazard batas antara lapisan batuan dan lapisan tanah ditentukan oleh parameter 

kecepatan rambat gelombang geser “VS”. Batuan dasar adalah lapisan batuan yang memiliki 

nilai VS ≥ 750 m/s sedangkan lapisan tanah mempunyai nilai VS < 750 m/s. Hasil pengujian 

empiris yang dilakukan oleh beberapa peneliti menunjukkan adanya hubungn antara VS 

dengan N-SPT. Dari pendekatan empiris ini maka posisi batuan dasar juga dapat diperkirakan 

dengan menggunakan nilai N-SPT. Batuan dasar adalah lapisan batuan yang memiliki nilai N 

> 50.  
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Posisi dari batuan dasar atau profil lapisan tanah akan berpengaruh pada SSA. 

Persoalan penting yang perlu diperhatikan pada SSA adalah karakteristik dari tanah setempat. 

Penentuan karakteristik tanah setempat pertama kali disampaikan pada tahun 1978 oleh 

Applied Technology Council (ATC-3, 1978). Pada ATC-3 tanah dibagi menjadi 3 kategori 

berdasarkan kondisi fisik, kekakuan dan kedalam lapisan tanah.  International Code Council 

pada tahun 1994 (untuk selanjutnya pada tulisan ini disebut IBC-1994) mengusulkan 

pembagian tanah menjadi 4 kategori yang ditentukan berdasarkan kecepatan rambat 

gelombang geser (VS) dan kedalaman. Penentuan karakteristik tanah yang berbeda 

menyebabkan timbulnya salah interpretasi terhadap kondisi tanah setempat. Untuk 

memudahkan dan menyamakan persepsi tentang tanah setempat terutama terhadap kedalaman 

dari lapisan tanah maka Dobry et al. (2000) mengusulkan kedalaman dari tanah setempat 

diambil 30 meter. Dengan adanya penyeragaman kedalaman dari tanah setempat, maka 

penentuan karakteristik tanah tidak lagi di dasarkan pada kedalaman lapisan batuan dasar.  

Untuk menentukan karakteristik tanah sampai kedalaman 30 meter dapat dilakukan 

dengan menggunakan nilai kecepatan rambat gelombang geser (VS), nilai standard penetration 

(N-SPT) atau undrained shear strength (Su). Nilai VS rata-rata ( SV ), N rata-rata ( N ) dan Su 

rata-rata ( uS ) sampai kedalaman 30 meter dapat ditentukan dengan menggunakan Persamaan 

2.9 sampai Persamaan 2.11. Nilai VS rata-rata sampai kedalaman 30 meter juga dikenal 

sebagai VS30.  Berdasarkan nilai SV , N  dan uS kemudian dapat ditentukan karakteristik 

tanah menurut SNI 1726 : 2012 sebagaimana terlihat pada Tabel 2-2. 
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dimana: 

di : tebal lapisan ke i (m) 

VSi : kecepatan rambat gelombang geser pada lapisan ke i (m/det) 

Ni : nilai N-SPT lapisan ke i 

Si : kuat geser niralir lapisan ke i (kPa) 

 

Tabel 2. 2. Jenis dan Klasifikasi Tanah (SNI 1726:2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Pengumpulan dan Pengelolaan Data Gempa 

Salah satu tahapan penting pada analisis seismic hazard adalah pengumpulan data gempa. 

Data gempa dapat diperoleh dari stasiun pengamatan gempa dan dari katalog gempa. 

Asrurifak (2010) menyampaikan bahwa katalog gempa adalah catatan kejadian-kejadian 

gempa yang dibuat oleh stasiun pencatat gempa. Metode pencatatan data gempa yang 

dilakukan oleh stasiun gempa pada umumnya dilakukan dengan dua cara yaitu instrumental 

dan historical. Cara instrumental adalah cara pencatatan data gempa secara langsung 

berdasarkan informasi dari alat perekam gempa. Sedangkan cara historical adalah cara 

pencatatan data gempa berdasarkan informasi yang diperoleh dari stasiun lain atau sebelum 

alat perekam gempa dipasang. Disamping itu juga disampaikan bahwa data gempa yang 

diperoleh sebelum tahun 1964 pada umumnya berupa data historical sedangkan data yang 

diperoleh setelah tahun 1964 berupa data instrumental. 
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Analisis hazard gempa pada suatu lokasi pengamatan memerlukan data gempa yang 

pernah terjadi sebelumnya dengan rentang maksimum radius 500 km (Irsyam et al. 2008
a
). 

Data gempa diambil dari berbagai sumber baik dari dalam negeri (Badan Meteorologi 

Klimatologi dan Geofisika /BMKG) maupun dari hasil pencatatan data gempa yang dilakukan 

oleh berbagai sumber dari luar negeri seperti National Earthquake Information Service and 

United State Geological Survey (NEIC-USGS), The Advanced National Seismic System 

(ANSS) maupun dari katalog-katalog gempa individu seperti Newcomb & McCann (1987). 

Seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut kemudian diolah dengan 

pendekatan statistik. Untuk meminimalkan kesalahan atau deviasi maka data-data gempa 

harus diolah dengan prosedur yang benar yaitu mencakup: 

a. Penyeragaman skala magnituda gempa atau juga dikenal dengan konversi magnituda 

gempa,  

b. Pemilihan gempa independen dengan cara memisahkan gempa utama (main schock) 

dengan gempa susulan (after schock) maupun gempa awal (fore schock). 

c. Melakukan analisis kelengkapan data gempa. 

 

2.2.2.1. Konversi Skala Magnituda Gempa 

Penggunaan skala magnituda yang berbeda untuk kejadian gempa yang sama akan 

mempersulit dalam analisis seismic hazard. Para ahli kegempaan sepakat untuk menggunakan 

faktor konversi untuk mengatasi penggunaan skala magnituda gempa yang berbeda-beda. 

Faktor konversi ditentukan berdasarkan hasil pengamatan empirik terhadap peristiwa gempa 

yang sama. Pendekatan empirik yang telah dilakukan oleh para ahli dan peneliti gempa telah 

menghasilkan beberapa metode untuk membuat konversi beberapa skala gempa. Idris  pada 

tahun 1985 memperkenalkan model konversi skala gempa seperti terlihat pada Gambar 2.3. 

(diambil dari Elnashai dan Sarno, 2008). Hubungan antara beberapa skala magnituda 

sebagaimana terlihat pada Gambar 2.3. juga dikenal sebagai “Saturation of Magnitude 

Scales”.  Irsyam et al. (2008
b
) dan Asrurifak et al. (2010) mengusulkan pendekatan konversi 

beberapa skala magnituda gempa berdasarkan data-data gempa yang terjadi di Indonesia 

dengan menggunakan pendekatan regresi. Tabel 2.3. menunjukkan beberapa pendekatan 

untuk perhitungan konversi beberapa skala gempa untuk kejadian gempa di Indonesia (Irsyam 

et al. 2008
b
). 
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Gambar 2. 3.  Hubungan antar Skala Magnituda (Elnashai dan Sarno, 2008) 

 

Tabel 2. 3. Konversi Beberapa Skala Magnituda Gempa untuk Wilayah Indonesia (Irsyam et 

al. 2008
b
) 

Korelasi Konversi 
Jml Data 

Range Data 
Kesesuaian 

(Events) (R
2
) 

MW = 0.143MS
2
 - 1.051 MS + 7.285 3.173 4.5≤MS ≤ 8.6 93.90% 

MW = 0.114mb
2
 - 0.556mb + 5.560  978 4.9 ≤ mb≤ 8.2 72.00% 

MW = 0.787ME + 1.537 154 5.2 ≤ ME ≤ 7.3 71.20% 

mb = 0.125ML
2
 - 0.389ML + 3.513 722 3.0 < ML < 6.2 56.10% 

ML = 0.717MD + 1.003 384 3≤MD≤ 5.8 29.10% 

 

2.2.2.2. Pemilihan Gempa Independen 

Data gempa yang diperoleh dari stasiun gempa atau katalog gempa tidak selalu dapat 

digunakan secara langsung pada analisis seismic hazard. Data gempa yang diperoleh dari 

stasiun gempa atau katalog gempa secara umum terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu data gempa 

rintisan (forshock), data gempa utama (mainshock) dan data gempa susulan (aftershock).  

Analisis seismic hazard hanya akan menggunakan data gempa utama yaitu gempa dengan 

magnituda terbesar diantara gempa rintisan dan gempa susulan.  

Untuk menentukan atau membedakan gempa rintisan, gempa utama dan gempa 

susulan maka digunakan parameter waktu kejadian gempa dan jarak kejadian gempa. Waktu 

kejadian gempa menunjukkan perbedaan waktu diantara gempa rintisan dan gempa utama 



 
 

25 
 

serta gempa utama dan gempa susulan. Pendekatan empiris untuk mengidentifikasi kejadian 

gempa independen berdasarkan kriteria waktu dan jarak kejadian gempa diperkenalkan oleh 

Gardner dan Knopoff (1974), Arabasz dan Robinson (1976) dan Uhrhammer (1986). Gambar 

2.4. menunjukkan cara penentuan gempa independen berdasarkan kriteria waktu kejadiannya 

(a) dan jarak kejadian gempa (b) antara gempa rintisan, gempa utama dan gempa susulan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. 4. Kriteria Waktu dan Jarak untuk Penentuan Gempa Independen (Garner dan 

Knopoff, 1974; Uhrhammer, 1986) 

 

2.2.2.3. Analisis Kelengkapan Data Gempa 

Kelengkapan data gempa merupakan persyaratan penting yang diperlukan pada analisis 

seismic hazard. Makin lengkap dan makin banyak serta makin lama data gempa yang 

digunakan pada analisis seismic hazard, maka hasil analisis akan makin akurat. Kekurangan 

data gempa akan menghasilkan output yang underestimated atau mungkin juga overestimated. 

Output dari analisis seismic hazard akan underestimated jika data gempa dikumpulkan dari 

stasiun gempa yang hanya mampu mencatat gempa-gempa besar.  Sebaliknya output dari 

analisis seismic hazard akan overestimated jika data hanya dikumpulkan dari stasiun yang 

hanya mampu menangkap gempa-gempa dengan kekuatan kecil.   

Stepp (1973) memperkenalkan cara menguji kelengkapan data gempa dengan 

menggunakan data gempa independen. Untuk menguji kelengkapan data maka semua data 

independen dengan rentang magnituda tertentu dan periode yang tidak sama pada suatu 

rentang waktu tertentu dipilih untuk dilakukan pengujian kelengkapan datanya. Kelengkapan 

data kejadian gempa independen dapat ditentukan dengan membuat grafik hubungan 

frekuensi terjadinya gempa independen dalam suatu rentang magnituda tertentu sebagai 

fungsi waktu yang dihitung dari waktu pengamatan terakhir. Menurut Stepp (1973), frekuensi 

(a) (b) 
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kejadian gempa dapat dinyatakan sebagai jumlah kejadian gempa (N) dalam suatu selang 

waktu “t” tahun terakhir dibagi dengan “t”. Asumsi yang diambil pada perhitungan frekuensi 

kejadian gempa adalah selama rentang waktu “t” frekuensi kejadian gempa dianggap konstan. 

Dengan asumsi ini maka jika frekuensi kejadian gempa pada suatu waktu tertentu berkurang 

secara signifikan dianggap sebagai waktu batas data tidak lengkap. Gambar 2.5. menunjukkan 

hasil analisis kelengkapan data pada kejadian gempa di Indonesia yang di buat pada tahun 

2010 (diambil dari Asrurifak, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 5. Hasil Analisis Kelengkapan Data dari Data Gempa Indonesia (Asrurifak, 2010) 

 

2.2.3. Identifikasi Sumber Gempa 

Wilayah Indonesia merupakan salah satu wilayah di dunia yang mempunyai aktivitas 

kegempaan tertinggi. Bird pada tahun 2003 menyampaikan bahwa tingginya aktivitas 

kegempaan di Indonesia disebabkan pertemuan tiga lempeng tektonik besar (Indo-Australian 

Plate, Eurasian Plate dan Pasific Plate) dan sembilan lempeng tektonik kecil (Burma Plate, 

Philipine Sea Plate, Moluca Sea Plate, Banda Sea Plate, Timor Plate, Bird Head Plate, 

Caroline Plate, Maoke Plate dan Woodlark Plate). Pertemuan lempeng-lempeng tektonik, 

sebagaimana terlihat pada Gambar 2.6 (Asrurifak, 2010),  menyebabkan timbulnya jalur-jalur 

subduksi dan sesar aktif di seluruh wilayah Indonesia. Tatanan tektonik beberapa sumber 

gempa subduksi dan sesar aktif hasil penelitian para ahli gempa dapat dilihat pada Gambar 

2.7 (Irsyam et al., 2010). 
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Gambar 2. 6. Pertemuan Pelat Tektonik Besar dan Kecil di Sekitar Wilayah Indonesia 

(Asrurifak, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 7. Lokasi Zona Subduksi dan Sesar Aktif di Wilayah Indonesia (Irsyam et al., 

2010) 

 

Petersen et al. (2007) dan Kertapati et al. (2006) menyampaikan bahwa sumber 

gempa (seismic source zone) di Indonesia terjadi pada zona subduksi dan sesar aktif atau 

patahan. Morino et al. (2008) menyampaikan bahwa gempa di Sumatera pada tanggal 26 

Desember 2004 adalah tipikal plate boundary seismic source sedangkan gempa Yogyakarta 
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pada tanggal 27 Mei 2006 dengan kekuatan 6.3 Mw adalah tipikal dari intra-plate seismic 

source. Menurut Asrurifak (2010) benturan yang terjadi antar lempeng akan memberikan ciri 

phisiografi yang unik. Akibat benturan antar lempeng akan terbentuk palung laut yang dalam, 

jalur sesar, busur belakang (back arc), anomali grafitasi, busur vulkanik dan busur kepulauan. 

Gambar 2.8 memberikan ilustrasi tentang segmentasi zona subduksi di wilayah Indonesia 

(Irsyam et al., 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 8. Model Segmentasi Daerah Subduksi dan Nilai Magnituda Maksimum yang 

Terjadi di Wilayah Indonesia (Irsyam et al., 2010) 

 

2.2.4. Pemodelan Sumber Gempa  

Data dan parameter gempa yang digunakan pada analisis seismic hazard terdiri dari data 

geologi, geofisika dan seismologi. Data dan parameter gempa yang diperlukan adalah data 

geometri dan geomorfologi lempeng tektonik dari sumber subduksi dan fault, magnituda 

maksimum, slip-rate, recurrence rate dan a-b value. Data lain yang diperlukan adalah data-

data pencatatan kejadian gempa seperti waktu, lokasi (koordinat dan kedalaman), magnituda 

dan mekanisme kejadian gempa. Data-data yang diperoleh kemudian dikelompokkan atau 

dipisahkan kedalam zona-zona yang berbeda. Zona-zona pengelompokan data ditentukan 

berdasarkan lokasi kejadiannya atau hiposenternya. Erdik et al. (1982) menyampaikan bahwa 

zona gempa adalah satu area dengan keseragaman kondisi seismologi dan setiap titik di dalam 

zone tersebut mempunyai probabilitas yang sama untuk menghasilkan gempa dikemudian 

hari. Untuk mengelompokkan data-data tersebut maka perlu dibuatkan model dari sumber 

gempa atau model hiposenter gempa. Asrurifak et al. (2010) dan Irsyam et al. (2008
a
) 
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mengelompokkan data gempa menjadi tiga zone yaitu subduksi, fault dan background. 

Gambar 2.9 menunjukkan model pengelompokan sumber gempa  

Kertapati et al. (2006) menyampaikan bahwa zona subduksi merupakan zona 

pertemuan dua lempeng. Pada zona subduksi, lempeng yang satu menunjam terhadap 

lempeng yang lain. Zona subduksi merupakan zona dimana gempa-gempa besar sering 

terjadi. Berdasarkan kedalamannya, zona subduksi dibagi menjadi dua zona yaitu zona 

megathrust/interplate dan benioff/intraslab. Zona megatrhrust mempunyai kedalaman kurang 

dari 50 km sedangkan zona benioff mempunyai kedalaman lebih dari 50 km. 

Asrurifak (2010) menyampaikan bahwa model kemiringan pada zone megathrust 

dapat dilakukan dengan tomografi. Engdahl et al. (2007) menyampaikan bahwa model 

kemiringan dari zona megathrust dapat dilakukan dengan potongan melintang dari zona 

subduksi dengan menggunakan data hypocenter gempa yang telah direlokasi. Gamabr 2.9. 

memperlihatkan lokasi potongan melintang dari zona subduksi dengan menggunakan data-

data gempa yang telah direlokasi (dimodifikasi dari Asrurifak, 2010). Sedangkan Gambar 

2.10 menunjukkan beberapa potongan zona subduksi disekitar Pulau Jawa (Asrurifak, 2010). 

Potongan zona subduksi disekitar Pulau Jawa sebagaimana terlihat pada Gambar 2.10 

terdapat pada potongan 8 sampai potongan 11. Contoh distribusi episenter gempa pada 

potongan 8 dapat dilihat pada  Gambar 2.11 (Asrurifak, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 9. Pemodelan Sumber Gempa (Dimodifikasi dari Asrurifak, 2010) 
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Gambar 2. 10. Lokasi Potongan Zona Subduksi Wilayah Indonesia (Asrurifak, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 11. Contoh Potongan 8 Zona Subduksi di Sekitar Pulau Jawa (Asrurifak, 2010) 
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Model sumber gempa fault adalah sumber gempa yang identifikasinya ditentukan 

oleh geometrinya. Analisis seismic hazard dengan sumber gempa fault dapat dilaksanakan 

dengan model dua dimensi (2-D) yaitu dengan parameter panjang trase fault atau jarak 

episenter gempa ke titik pengamatan sebagai parameter jarak. Analisis terkini pada seismic 

hazard dengan sumber gempa fault telah menggunakan model sumber gempa tiga dimensi (3-

D). Pada model tiga dimensi, parameter geometri fault ditentukan oleh trase dan kedalaman 

dari bidang fault. Pada analisis seismic hazard dengan sumber gempa fault, maka jarak 

hiposenter gempa ke titik pengamatan digunakan sebagai dasar perhitungan jarak. Pada 

analisis seismic hazard dengan sumber gempa fault disamping parameter geometri, parameter 

lain yang digunakan adalah mekanisme pergerakan, slip-rate dan dip. Tabel 2.4. 

menunjukkan contoh data sumber gempa fault di sekitar Pulau Jawa (Natawidjaja, 2010 dan 

Meilano, 2010). 

Model sumber gempa background atau juga dikenal dengan gridded seismicity adalah 

zona kejadian gempa didaerah fault dengan kekuatan sedang atau gempa-gempa acak di luar 

daerah fault yang akan terjadi di kemudian hari Petersen et al. (2008). Model ini 

memprediksikan bahwa kejadian gempa yang lebih besar kemungkinan akan terjadi di sekitar 

gempa-gempa kecil atau sedang yang telah terjadi sebelumnya. Model ini biasanya digunakan 

untuk model fault yang belum teridentifikasi dengan jelas tetapi mempunyai sejarah 

kegempaan. Asrurifak (2010) dan Elnashai et al. (2007) menyampaikan bahwa gempa 

Yogyakarta pada tahun 2006 adalah contoh dari background source yang terjadi pada daerah 

fault yang belum teridentifikasi dengan jelas data gempanya. 

 

Tabel 2. 4. Data dan Parameter Sumber Gempa Fault untuk Daerah Jawa dan 

Sekitarnya (Natawijaya, 2010; Meilano, 2010 di dalam Asrurifak, 2010) 

Fault Slip-rate 
Mechanism Dip Top Bottom L(km) Mmax 

ID  Name mm/year 

30 Cimandiri  4 Strike-slip 90 3 18 62.2 7.2 

31 Opak (Yogya)  2.4 Strike-slip 90 3 18 31.6 6.8 

32 Lembang  1.5 Strike-slip 90 3 18 34.4 6.6 

33 Pati  0.5 Strike-slip 90 3 18 51.4 6.8 

34 Lasem  0.5 Strike-slip 90 3 18 114.9 6.5 

35 Flores Back-arc  28 Reverse-slip 45 3 20 504.6 7.8 

36 Timor Back-arc  30 Reverse-slip 45 3 20 468 7.5 

37 Wetar Back-arc  30 Reverse-slip 45 3 20 653 7.5 

38 Sumba Normal  10 Normal-slip 60 3 18 339.9 8.3 

39 South Seram Thrust  11 Normal-slip 45 3 20 415.5 7.5 
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2.2.5. Analisis Seismic Hazard 

Seismic Hazard Analysis (SHA) merupakan satu metode yang sering digunakan oleh para ahli 

gempa untuk memperkirakan tingkat guncangan tanah (ground motion) pada suatu wilayah. 

Kramer (1996) dan Baker (2008) menyampaikan bahwa SHA merupakan analisis kuantitatif 

untuk memperkirakan tingkat ground motion pada suatu lokasi pengamatan. Karena adanya 

ketidak-pastian kejadian gempa pada suatu wilayah, maka SHA selalu mengaitkan 

keberagaman (uncertainties) dari parameter magnituda, lokasi kejadian gempa, atenuasi 

guncangan gempa dan tingkat perulangan dari kejadian gempa. Tujuan akhir dari SHA adalah 

memperkirakan parameter gempa rencana (seismic design) yang kemungkinan akan 

terlampaui pada periode tertentu.  

Pada SHA banyak parameter seismic design yang dapat dihasilkan. Secara umum 

parameter seismic design yang dihasilkan dapat dibagi menjadi dua yaitu ground motion 

parameter dan  response spectra parameter. Ground motion parameter yang dihasilkan dapat 

berbentuk parameter percepatan tanah maksimum (PGA), kecepatan tanah maksimum (PGV) 

dan perpindahan tanah maksimum (PGD). Sama halnya dengan parameter ground motion, 

parameter response spectra yang sering dihasilkan pada analisis seismic hazard dapat 

berbentuk Response Spectra Acceleration (RSA), Response Spectra Velocity (RSV) dan 

Response Spectra Displacement (RSD). SHA dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan 

cara deterministik dan probabilistik. 

 

2.2.5.1. Analisis Hazard Gempa Deterministik (DSHA) 

Analisis Hazard Gempa Deterministik (DSHA) banyak digunakan pada periode awal dari 

perhitungan seismic hazard. Konsep dasar DSHA adalah menentukan parameter ground 

motion dengan menggunakan magnituda gempa maksimum dan jarak sumber gempa yang 

paling dekat dari titik pengamatan (Kramer, 1996; Gupta, 2002; Baker, 2008; Irsyam, 2010). 

Mualchin (2005) menyampaikan bahwa metode deterministik merupakan salah satu 

pendekatan standar yang mempertimbangkan effek dari gempa terbesar pada perhitungan 

Maximum Considered Earthquake (MCE). Menurut Mualchin (2005), MCE yang berasal dari 

semua sumber gempa harus dibandingkan dengan sumber gempa yang menghasilkan MCE 

terbesar yang digunakan pada perhitungan deterministik.  Mualchin menyampaikan bahwa 

DSHA telah digunakan selama lebih dari 30 tahun dan sangat berhasil pada perencanaan 

struktur jembatan. Perencanaan jembatan di California menggunakan MCE dari sumber 

gempa terbesar yang berpotensi memberikan pengaruh pada struktur jembatan.   
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Secara umum metode pendekatan DSHA dapat dibagi menjadi 4 tahapan (Irsyam, 

2010) yaitu: 

a. Melakukan identifikasi terhadap sumber-sumber gempa yang kemungkinan akan 

berpengaruh pada lokasi pengamatan (site). Identifikasi terhadap sumber gempa 

dilakukan dengan cara menentukan lokasi, geometri, mekanisme kegempaan, sejarah 

kegempaan, magnituda maksimum dan frekuensi keberulangan dari sumber gempa 

yang pernah terjadi pada suatu wilayah.  

b. Menentukan skenario parameter gempa dengan cara memilih magnituda maksimum 

dan lokasi terdekat dari sumber gempa yang diperkirakan akan menghasilkan dampak 

pada site. 

c. Menentukan parameter gerakan tanah pada lokasi pengamatan dengan menggunakan 

fungsi atenuasi. Pemilihan fungsi atenuasi sangat dipengaruhi oleh mekanisme 

kegempaan dari sumber gempa.  

d. Menentukan parameter gerakan tanah terbesar yang diperkirakan akan terjadi pada 

lokasi pengamatan.  

Metode DSHA sangat cocok digunakan untuk perencanaan bangunan-bangunan 

dengan resiko kerusakan yang sangat tinggi seperti pembangkit listrik tenaga nuklir, 

bendungan, bangunan tingi, jembatan dengan bentang panjang dan lain-lain (Irsyam, 2010; 

Kramer, 1996).  

 

2.2.5.2. Analisis Hazard Gempa dengan Pendekatan Probabilistik (PSHA)  

Probability Seismic Hazard Analysis (PSHA) merupakan cara analisis yang paling lengkap. 

PSHA tidak hanya menggunakan magnituda maksimum dan jarak yang paling dekat dari 

sumber gempa terhadap lokasi pengamatan, tetapi juga menggunakan semua kemungkinan 

magnituda gempa, lokasi gempa, sumber gempa dan perulangan kejadian gempa (Kramer, 

1996; Baker, 2008; McGuire, 2008; Irsyam, 2010). PSHA menggunakan ketidak-pastian dari 

kekuatan gempa, lokasi dan jenis dari sumber gempa serta perulangan kejadian gempa.  

Dari penjelasan tentang prinsip dasar DSHA dan PSHA di atas maka kedua cara ini  

merupakan dua cara analisis yang saling melengkapi. Skenario penentuan parameter gerakan 

tanah maksimum yang dilakukan pada DSHA sebaiknya dilengkapi dengan analisis 

probabilistik. Penambahan analisis probabilistik pada DSHA bertujuan untuk memberikan 

kelengkapan tentang probabilitas sebuah skenario kegempaan yang diperkirakan akan terjadi 

selama masa layan bangunan. Sebaliknya, hasil analisis dengan pendekatan probabilistik akan 

lebih baik jika diverifikasi terhadap pendekatan deterministik untuk menjamin hasil 

perhitungan probabilistik masih cukup rasional.  
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2.2.5.3. Langkah-langkah Analisis Sismic Hazard dengan Metode PSHA 

PSHA untuk menentukan parameter ground motion berupa percepatan tanah dan respon 

spektra memerlukan input dan langkah-langkah penyelesaian sebagai berikut: 

 

A. Analisis Distribusi Jarak Semua Sumber Gempa 

Langkah pertama yang dilakukan pada PSHA adalah identifikasi terhadap jarak semua 

sumber gempa yang kemungkinan akan menghasilkan gerakan tanah yang merusak pada 

suatu titik pengamatan (site). Pada PSHA analisis identifikasi jarak semua sumber gempa 

potensial yang berpengaruh terhadap lokasi pengamatan dapat berasal dari zona subduksi, 

fault dan background. Geometri dari sumber gempa harus dapat didefinisikan secara jelas 

agar jarak dari site ke sumber gempa dapat dihitung dengan benar. Beberapa definisi sumber 

gempa yang digunakan pada perhitungan probabilitas jarak dapat dikelompokkan menjadi 

sumber gempa titik, satu dimensi, dua dimensi dan tiga dimensi. Gambar 2.12. memberikan 

ilustrasi tentang distribusi jarak dari sumber gempa ke site untuk sumber gempa titik, garis 

dan bidang (Makrup, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 12. Distribusi Jarak Site ke Sumber Gempa untuk Berbagai Model Sumber 

Gempa (a) Sumber Gempa Titik; (b) Sumber Gempa Garis; (c) Sumber Gempa Bidang 

(modifikasi dari Makrup, 2009) 

 

A.1.  Model Sumber Gempa Titik 

Sumber gempa titik dapat digunakan dalam dua ksus yaitu bila kejadian gempa pada daerah 

tersebut dapat dipandang terkonsentrasi dalam satu luasan yang sangat kecil sehingga dapat 

dianggap sebagai titik atau dalam kasus jarak dari site ke sumber gempa sangat jauh sehingga 
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kontribusi keseluruhan hazard yang diterima di site menjadi sangat kecil. Probabilitas dari 

sumber gempa titik dapat dilihat pada  Gambar 2.12. (a).  

 

A.2.  Model Sumber Gempa Satu Dimensi (Line Source) 

Bentuk umum dari model dari sumber gempa 1D (satu dimensi) dapat dilihat pada Gambar 

2.13. dan dalam seismologi bentuknya adalah trace fault dipermukaan. Cara pendekatan 

sumber gempa fault sebagai model satu dimensi merupakan cara pendekatan yang paling 

sederhana. Distribusi jarak pada sumber gempa berbentuk garis dapat dihitung secara analitik 

(Nicolaou, 1998; Baker, 2008). Variabel acak “X” pada Gambar 2.13 mencerminkan lokasi 

episenter yang terletak sepanjang trace fault dengan anggapan bahwa trace fault berbentuk 

lurus dan panjang trace fault adalah “L” dan terdistribusi secara merata (uniform 

distribution).  Pada Gambar 2.13. juga terlihat beberapa alternatif konfigurasi posisi site 

terhadap posisi fault (Nicolaou, 1998). Persamaan 2.12 memberikan gambaran tentang 

perhitungan probabilitas jarak dari sumber gempa garis. Nilai probabilitas jarak (PR(r)) 

dipengaruhi oleh jarak ujung trace fault “r1” dan “r2” serta panjang segmen trace fault “d”, 

“r”, “L1” dan “L” sebagaimana terlihat pada Persamaan 2.13. Jarak “d” merupakan jarak 

terdekat site ke trace fault. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 13. Bentuk Konfigurasi Posisi Site Terhadap Posisi Sumber Gempa (Nicolaou, 

1998) 
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A.3.  Model Sumber Gempa Dua Dimensi (Bidang) 

Model ini dimanfaatkan pada daerah yang di dalamnya ada catatan kejadian gempa, namun 

tidak dapat dikorelasikan dengan sumber gempa tertentu. Asumsi yang diterapkan pada model 

ini adalah gempa dianggap terjadi dengan acak secara menyeluruh dalam area sumber. 

Gambar 2.14. menunjukkan cara menentukan probabilitas jarak pada model gempa dua 

dimensi dengan elemen luas berbentuk empat persegi panjang dan busur lingkaran. Untuk 

menghitung probabilitas jarak dengan pendekatan model berbentuk empat persegi panjang 

dapat dilakukan dengan menggunakan Persamaan 2.14.  Aij pada Persamaan 2.14 menyatakan 

luas satu elemen, sedangkan A total adalah luas total sumber gempa. Untuk menghitung 

probabilitas jarak elemen dengan pendekatan busur lingkaran dapat dilakukan dengan 

menggunakan Persamaan 2.15. Pada Persamaan 2.15, Aki menyatakan luas elemen busur 

lingkaran, sedangkan Ai menyatakan luas total sumber gempa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 14. Probabilitas Jarak Model Gempa 2 Dimensi (modifikasi dari Makrup, 2009) 
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A.4.  Model Sumber Gempa Tiga Dimensi. 

Pendekatan analisis untuk sumber gempa tiga dimensi diperkenalkan pertama kali oleh 

McGuire sebagai algoritma dalam program Ez-Frisk 2005 (Makrup, 2009). Sumber gempa 

tiga dimensi digunakan untuk sumber gempa fault yang direpresentasikan dalam bentuk tiga 

dimensi. Fault dicirikan (characterized) dalam bentuk trace fault pada permukaan dan 

potongan vertikal pada trase fault yang bersangkutan. Trace fault pada permukaan 

digambarkan dengan garis lurus yang menghubungkan titik-titik fault. Potongan vertikal 

dicirikan dengan dua sudut dip dan tiga kedalaman pada arah vertikal. Gambar 2.15 

memberikan ilustrasi geometris dari sumber gempa tiga dimensi.  Pendekatan analisis untuk 

perhitungan probabilitas jarak pada model 3 dimensi pada dasarnya sama seperti pada dua 

dimensi tetapi perlu memperhatikan model perubahan garis pada trace fault  dan bidang fault. 

Persamaan 2.16 menunjukkan cara pendekatan untuk menghitung probabilitas jarak sumber 

gempa dengan model 3-D. Aijk pada Persamaan 2.16 menunjukkan luas elemen rupture, 

sedangkan A total menyatakan luas dari bidang fault. 
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B. Analisis Distribusi Magnituda Gempa 

Langkah kedua yang dilakukan pada PSHA adalah melakukan identifikasi distribusi 

magnituda gempa dengan memperhatikan kecepatan kejadian gempa (seismic rates). 

Identifikasi terhadap semua magnituda gempa diperoleh dengan mengumpulkan semua 

laporan kejadian gempa yang pernah terjadi sebelumnya. Hasil identifikasi semua magnituda 

gempa kemudian digunakan untuk analisis probabilitas magnituda dengan menggunakan 

recurrence relationship. Salah satu cara pendekatan recurrence relationship dikenalkan oleh 

Guttenberg-Richter (1944) yaitu dengan menggunakan pendekatan least-square.  Pendekatan 

least square bertujuan mencari “a-b” parameter Guttenberg-Richter (Kramer, 1996; 
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Mahesworo, 2008; Irsyam, 2009; Makrup, 2009; Asrurifak, 2010). Irsyam et al. (2009) 

menyampaikan bahwa kelemahan metode Guttenberg-Richter adalah tidak dapat 

menghasilkan mean annual rate dari beberapa sumber gempa. Irsyam et al. (2009) 

menyampaikan adanya metode lain yang lebih baik yaitu metode Wichert (1980) dan Kijko 

dan Sellevol (1989). Dari hasil analisis ini akan ditemukan fungsi distribusi magnituda. 

Gambar 2.16 menunjukkan urutan proses pada perhitungan probabilitas magnituda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 15. Model Sumber Gempa 3 Dimensi (diadopsi dari EZ FRISK, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 16. Analisis Probabilitas Magnituda (Kramer, 1996) 
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Menurut Gutenberg-Richter (1944) laju tahunan rata-rata terlampaui (the mean 

annual rate of exceedance/ λM) merupakan jumlah kejadian dengan magnituda yang 

melampaui magnituda “m”, dimana hubungan antara nilai logaritma λM terhadap magnituda 

m akan mendekati linier. Gambar 2.17 memberikan contoh tentang grafik hubungan antara 

nilai m dan magnituda “m” (Kramer, 1996). Persamaan 2.17 menyatakan hubungan antara 

nilai m dengan magnituda gempa (m). Harga “a” dan “b” merupakan koefisien  hasil 

perhitungan regresi. Gambar 2.18 menunjukkan hasil perhitungan a-b value yang dilakukan 

oleh Asrurifak (2010) untuk sumber gempa Java Megathrust dengan a value = 8.17 dan b-

value 1.1   0.09.  Persamaan 2.18 merupakan bentuk lain dari Persamaan 2.17 dan 

dinyatakan dalam bentuk fungsi eksponensial. Nilai 10
a
 pada Persamaan 2.18 

merepresentasikan jumlah total kejadian gempa pertahun. Hubungan antara nilai “a” dan “b” 

pada Persamaan 2.18 dengan nilai  dan  dapat dilihat pada Persamaan 2.19 dan Persamaan 

2.20. 

 

bma)m(Mlog                                                                                                                                          (2. 17) 

 

mebma10M                                                                                                                            (2. 18) 

 

a303.210lna                                                                                                 (2. 19) 

 

b303.210lnb                                                                                                                                       (2. 20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 17. Guttenberg-Richter Recurrence Law (Kramer, 1996) 
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Gambar 2. 18. Hasil Analisi a-value dan b-value untuk Sumber Gempa Java Megathrust 

(Asrurifak, 2010) 

 

Jika λM merepresentasikan laju tahunan rata-rata dan Tr adalah periode waktu yang 

diperlukan oleh satu kejadian dari satu gempa dengan magnituda m atau yang lebih besar dari 

m, maka Tr berbanding terbalik dengan λM sebagaimana dapat dilihat pada Persamaan 2.21 

(Kramer, 1996). Jika “mo” dan “mu” masing-masing adalah nilai batas bawah dan batas atas 

dari magnituda gempa yang diperhitungkan pada analisis seismic hazard, maka nilai M dapat 

dinyatakan dalam besaran mo dan mu sebagaimana terlihat pada Persamaan 2.22 (Kramer, 

1996; Makhruf, 2009). Nilai N pada Persamaan 2.22 menggambarkan jumlah total kejadian 

pertahun untuk nilai m yang terletak diantara mo dan mu. N = exp
( - mo)

 – exp
( - mu)
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Tr                                                                                                                 (2. 21)                                                                                                      
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Adanya nilai-nilai batas m pada perhitungan M akan menghasilkan fungsi kerapatan 

probabilitas fM(m) dari Gutenberg-Ritter yang secara umum dapat dituliskan sebagaimana 

terlihat pada Persamaan 2.23. Dari fungsi kerapatan probabilitas sebagaimana terlihat pada 

Persamaan 2.23, maka probabilitas bahwa magnituda gempa akan berada pada suatu interval 

antara batas bawah m1 dan batas atas mu dapat dinyatakan dalam bentuk Persamaan 2.24. 
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Analisis keberulangan untuk setiap sumber gempa tidak selalu sama. PSHA akan 

tepat jika analisis keberulangan dilakukan pada setiap sumber gempa yang berpengaruh pada 

lokasi pengamatan.  Berdasarkan konsep dasar PSHA tersebut, maka beberapa ahli 

kegempaan telah melakukan model analisis keberulangan untuk sumber gempa fault. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa ahli kegempaan pada sumber 

gempa  fault memperlihatkan bahwa sumber gempa cenderung mengulang kejadian gempa 

yang pernah terjadi dan besarnya cenderung mendekati magnituda maksimum. Gempa yang 

terjadi pada lokasi fault juga dikenal sebagai gempa karakteristik (Asrurifak, 2009; Kramer, 

1996). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Youngs dan Coppersmith (1985) 

mengusulkan satu hukum keberulangan alternatif untuk menghitung seismisitas dan laju 

kejadian gempa besar. Model keberulangan yang diperkenalkan oleh Youngs dan 

Coppersmith (1985) dikenal dengan “hukum keberulangan gempa karakteristik” 

(characteristic earthquake recurrence law).  Gambar 2.19 menunjukkan model keberulangan 

gempa hasil pendekatan yang diusulkan Youngs dan Coppersmith (1985). Schwartz dan 

Coppersmith (1984) mengusulkan model karakteristik distribusi magnituda gempa 

sebagaimana terlihat pada Gambar 2.20. 

Model distribusi magnituda untuk sumber gempa background berbeda dari sumber 

gempa subduksi maupun fault. Model distribusi magnituda untuk sumber gempa background 

diperkenalkan oleh Frankel (1995) dan dikenal dengan nama Smoothed Gridded Seismicity. 

Model ini digunakan untuk memperkirakan laju gempa (seismicity rates) dengan model 

smoothed spatial. Model ini membutuhkan clustering dari sumber gempa yang diperoleh dari 

katalog gempa. Untuk perhitungan laju gempa maka wilayah atau zona  sumber gempa dibagi 

menjadi sel-sel kecil dengan ukuran tertentu,  Kalkan et al. (2009) menggunakan ukuran 0.05
o
 

lat x 0.05
o
 long sedangkan Asrurifak (2010) menggunakan ukuran  0.1

o
 lat x 0.1

o
 long. Nilai 

“ni” diambil dari jumlah kejadian dengan nilai M dari Mref sampai (Mref+ M). Nilai grid 

“ni” pada analisis smoothed spatial dikalikan dengan nilai correlation distance “c”. 

Persamaan 2.25 menyatakan nilai smooth "n̂" i untuk setiap sell “i”. 
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Gambar 2. 19. Model Keberulangan Gempa (Youngs dan Coppersmith,  1985) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 20. Model Distribusi Magnituda Gempa dengan Model Karakteristik (Schwartz 

dan Coppersmith, 1984) 
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Nilai “ ij ” pada Persamaan 2.25 menunjukkan jarak antar sell ke i ke sel j. 

Persamaan 2.26 menyatakan hubungan antara laju tahunan pada sumber gempa background 
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dengan nilai Nk. Nilai Nk merupakan nilai total dari  untuk sel-sel dengan perubahan jarak 

tertentu dari titik pengamatan. Nilai T menunjukkan jumlah tahun pada katalog gempa yang 

digunakan untuk menentukan besarnya Nk. Nilai parameter “b” diambil seragam pada seluruh 

wilayah sumber gempa. Nilai P((u>uo)|Dk,M1) merupakan probabilitas bahwa nilai “u” akan 

melampaui “uo” untuk satu gempa dengan jarak Dk. 

 

)M,D|)uou(P10)uou( lk
k l

)MrefM(b)
T

N
(log( 1

K

                                 (2. 26) 

 

C. Perhitungan Ground Motion dengan Fungsi Atenuasi 

Berdasarkan hasil analisis probabilitas jarak dan probabilitas magnituda kemudian dilakukan 

perhitungan ground motion dengan menggunakan pendekatan empiris (fungsi atenuasi). 

Fungsi atenuasi yang digunakan ditentukan berdasarkan model sumber gempa yang ada  pada 

analisis seismic hazard. Asrurifak et al. (2010) menyampaikan penggunaan fungsi atenuasi 

pada pembuatan peta hazard Indonesia sebagai berikut: fungsi atenuasi untuk gempa shallow 

crustal (model sumber gempa shallow background dan fault) menggunakan Boore dan 

Atkinson NGA (2008), Campbell dan Bozorgnia NGA (2008) dan Chiou dan Youngs NGA 

(2008); sumber gempa subduksi interface (Megathrust) menggunakan Youngs et al., (1997), 

Atkinson dan Boore (2003) dan Zhao et al. (2006); sumber gempa deep intraslab (gempa 

deep background) Youngs et al.(1997) dan Atkinson dan Boore (2003). Secara umum bentuk 

model dari hasil perhitungan ground motion dapat dilihat pada Gambar 2.21 (Makrup, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 21. Bentuk Umum Grafik Hubungan Spektra Percepatan dan Jarak Site ke 

Sumber Gempa (modifikasi dari Makrup, 2009) 
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D. Analisis Probabilitas dengan Pendekatan Total Probability Theorm 

Berdasarkan hasil analisis pada ketiga tahapan di atas kemudian dilakukan proses analisis 

probabilitas total dengan menggunakan pendekatan Total Probability Theorem. Total 

probability theorm diperkenalkan pertama kali oleh Cornell (1968). Analisis probabilitas total 

dilakukan dengan menggunakan semua kemungkinan jarak, magnituda dan percepatan yang 

dihasilkan dari satu sumber. Integrasi dilakukan dalam rentang batas probabilitas variabel 

acak guna menentukan probabilitas dari parameter seismic terlampaui dimasa yang akan 

datang. Gambar 2.22 menunjukkan proses analisis dengan menggunakan Total Probability 

Theorm untuk setiap probabilitas jarak, magnituda dan percepatan (Makrup, 2009). Besarnya 

probabilitas “z*” dapat dihitung dengan menggunakan fungsi probabilitas distribusi normal 

standar sebagaimana terlihat pada Persamaan 2.27 dan besarnya nilai “z*” dapat dihitung 

dengan menggunakan Persamaan 2.28.  Dari Persamaan 2.28 terlihat bahwa probabilitas 

bahwa satu percepatan “a” melampaui “a*” nilainya sama dengan P(z*) sebagaimana terlihat 

pada Persamaan 2.29. 
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Gambar 2. 22. Probabilitas Terlampaui P(a > a*/M,R) (modifikasi dari Makrup, 2009) 
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Laju rata-rata terlampaui ( a*) dapat ditentukan dengan menggunakan Persamaan 

2.30. Dengan menggunakan Persamaan 2.27 sampai Persamaan 2.29, maka laju rata-rata 

terlampaui untuk parameter a* dapat ditentukan dengan pendekatan probabilitas total  

sebagaimana terlihat pada Persamaan 2.30. Nilai “V” pada Persamaan 2.30 merupakan 

jumlah total kejadian gempa pertahun lebih besar dari mo dan dapat di turunkan dari analisis 

recurrence gempa pada satu sumber sebagaimana dapat dilihat pada Persamaan 2.31. 

 

MR
Rm dmdr)r(P)m(P)r,m|*aa(PV*a                                                     (2. 30) 

       

mooeV                                                                                                             (2. 31) 

 

Untuk mengatasi adanya ketidakpastian data sumber gempa pada perhitungan 

probabilitas magnituda, maka analisis dilakukan dengan menggunakan fungsi atenuasi lain. 

Dengan menggunakan bobot pada masing-masing fungsi atenuasi, perhitungan laju rata-rata 

terlampaui a* dilakukan dengan menjumlahkan hasil perhitungan ( a*)i untuk setiap fungsi 

atenuasi. Model analisis untuk mengatasi ketidak-pastian atau uncertainty dari sumber gempa 

dilakukan dengan pendekatan logic tree. 

 

2.2.5.4. Pembuatan Kurva Seismic Hazard. 

Analisis seismic hazard yang dilakukan memberikan hubungan antara laju rata-rata 

terlampaui ( a*) untuk satu sumber gempa terhadap satu percepatan gerakan tanah a*. Nilai 

a* ditentukan sebarang dan dapat diubah dari 0 sampai satu harga batas a* maximum tertentu. 

Setiap perubahan dari a* akan memberikan harga a*. Jika setiap pasang harga a* dan a* 

diplot dalam satu grafik, maka akan menghasilkan grafik hubungan antara a* dan a*. Grafik 

ini dikenal sebagai kurva seismic hazard sebagaimana terlihat pada Gambar 2.23 (Makrup, 

2009).  

Kontribusi tiap sumber gempa sebagaimana terlihat pada Persamaan 2.32 dapat 

dijumlahkan satu dengan yang lainnya sebagai hasil akhir untuk mendapatkan kurva seismic 

hazard (seismic hazard curve /SHC) dari parameter yang dipilih untuk desain. Persamaan 

2.32 menunjukkan jumlah kontribusi semua sumber gempa pada pembuatan kurva seismic 

hazard. Gambar 2.24 menunjukkan kurva seismic hazard dari beberapa sumber gempa untuk 

satu titik pengamatan tertentu pada satu periode tertentu (Makrup, 2009). Kurva seismic 

hazard total dari semua sumber pada satu titik pengamatan tertentu dapat dihitung dengan 

menjumlahkan setiap nilai ( a*)i dimana indeks i menyatakan sumber gempa ke i. Dengan 
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menggunakan jumlah kejadian pertahun ( a*) maka  periode ulang gempa (Tr) dapat 

ditentukan dengan pendekatan  sebagaimana terlihat pada Persamaan 2.33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 23. Contoh Kurva Seismic Hazard dari Satu Sumber Gempa (modifikasi dari 

Makrup, 2009) 
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Gambar 2. 24. Contoh Kurva Seismic Hazard untuk Satu Titik Pengamatan dari Tiga Sumber 

Gempa (modifikasi dari Makrup, 2009) 
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2.2.5.5. Spektra Hazard Seragam (Uniform Hazard Spectrum) 

Pembuatan kurva seismic hazard dengan menggunakan pendekatan probabilitas total 

dilakukan untuk satu periode (spectra) gempa tertentu. Setiap periode T akan menghasilkan 

satu kurva seismic hazard pada satu titik pengamatan akibat beberapa sumber gempa. 

Hubungan antara nilai percepatan dan periode T yang besangkutan dapat diplot pada satu 

kurva yang sama yang dikenal sebagai kurva hazard seragam sebagaimana terlihat pada 

Gambar 2.25 (Makrup, 2009). Gambar 2.26 menunjukkan satu contoh grafik spektra hazard 

pada posisi batuan dasar hasil analisis probabilitas hazard gempa (Makrup, 2009).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 25. Kurva Seismic Hazard untuk Perhitungan Spectral Acceleration (SMT) untuk 

Berbagai Periode T (modifikasi dari Makrup, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 26. Respon Spektra Gempa di Batuan Dasar (modifikasi dari Makrup, 2009) 
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2.2.5.6. Deagregasi Hazard dan Pengelolaan Ketidak-pastian 

A. Deagregasi Hazard (Hazard Deagregation) 

Salah satu tujuan dari analisis seismic hazard adalah untuk memperkirakan probabilitas 

terlampaui dari gerakan tanah dengan percepatan tertentu yang mungkin akan terjadi dimasa 

yang akan datang. Analisis seismic hazard menggunakan data pengamatan atau pencatatan 

semua kejadian gempa dan gerakan tanah yang pernah terjadi dan mempunyai potensi 

memberikan pengaruh pada suatu wilayah pengamatan. Analisis seismic hazard yang 

dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber gempa potensial dan keberulangan gempa 

dan diintegrasikan dengan pendekatan probabilistik serta determinstik akan memberikan 

gambaran yang lebih lengkap tentang probabilitas percepatan tanah yang mungkin akan 

terjadi di suatu wilayah. Pada analisis seismic hazard setiap skenario memiliki kesempatan 

yang relatif sama untuk menghasilkan ground motion di suatu wilayah. Persoalan utama dari 

analisis seismic hazard adalah memperkirakan magnituda (M) dan jarak site ke sumber (R) 

yang akan berpengaruh terhadap strong ground motion di lokasi pengamatan (site). PSHA 

dan DSHA tidak dapat memberikan informasi yang lengkap tentang magnituda (M) dan jarak 

(R) yang dominan dan tunggal pada perencanaan ground motion. Seismic design analysis 

pada sebuah bangunan memerlukan informsi tentang time history (acceleration, velocity atau 

displacement) yang tepat dan sesuai dengan uniform spectra hazard dari hasil PSHA.  

McGuire (1995) menyampaikan bahwa satu magnituda (M) dan satu jarak dari site ke 

sumber (R) yang pasti dapat memberikan gambaran umum tentang ukuran gempa dan jarak 

dari sumber gempa tertentu yang kemungkinan besar akan berpengaruh terhadap satu 

wilayah.  Penentuan satu magnituda (M) dan satu jarak (R) yang diperoleh dari beberapa 

sumber gempa juga dikenal sebagai deagregasi hazard (Hazard Deagregation). Pada proses 

deagregasi hazard diperlukan data laju tahunan rata-rata kejadian gempa yang merupakan 

fungsi dari magnituda dan jarak. Deagregasi dapat dilakukan dengan memisahkan suku-suku 

yang berkaitan dengan magnituda dan jarak. Kramer (1996) menyampaikan bahwa laju 

tahunan rata-rata kejadian dapat diekpresikan sebagai fungsi magnituda saja atau fungsi jarak 

saja. Persamaan 2.34 sampai Persamaan 2.36 menunjukkan laju tahunan yang masing-masing 

secara berurutan diekspresikan sebagai fungsi dari magnituda, jarak dan fungsi kombinasi 

magnituda dan jarak dari site ke sumber. 
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)kr,jm|xX(iP)krR(P)jmM(P)X()kr,mj,i(
X                                                (2. 36)      

 

Dengan menggunakan Persamaan 2.34 sampai Persamaan 2.36, dapat ditentukan 

persamaan untuk menentukan magnituda gempa dominan dan jarak dominan dari semua 

sumber gempa yang akan berpengaruh pada suatu wilayah.  Makrup (2009) menyampaikan 

bahwa deagregasi magnituda serta jarak untuk semua sumber gempa yang berpengaruh pada 

satu wilayah dapat dinyatakan seperti pada Persamaan 2.37 dan Persamaan 2.38. Gambar 2.27 

memberikan ilustrasi hasil deagregasi gempa pada satu lokasi pengamatan akibat kombinasi 

beberapa sumber gempa (Hines et al., 2011). 
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Gambar 2. 27. Contoh Penggambaran Bar Chart Hasil Deagregasi Seismic Hazard untuk 

Periode Ulang Tertentu (Hines et al., 2011) 

 

Nicolaou (1998) menyampaikan bahwa dalam memilih gempa rencana yang akan 

berpengaruh pada suatu wilayah, analisis deagregasi hazard tidak dapat menggantikan apa 

yang seharusnya ada pada studi seismologi. Analisis deagregasi akan menghasilkan sepasang 

harga M dan R yang dapat digunakan untuk memilih ground motion (time history) yang dapat 

digunakan pada perhitungan spektra percepatan gempa.  
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B. Pengelolaan Ketidak-pastian. 

Persoalan penting yang selalu dihadapi pada analisis seismic hazard adalah ketidak-pastian 

kejadian gempa dimasa yang akan datang baik lokasi, kekuatan serta waktu kejadian. 

McGuire (2008) menyampaikan bahwa ketidak-pastian yang timbul pada analisis seismic 

hazard secara umum diakibatkan kejadian acak pada gempa dan kurang lengkapnya model 

dan parameter gempa yang dapat dimasukkan pada analisis seismic hazard.  

Analisis seismic hazard yang telah dibahas di depan tidak menjelaskan atau 

memasukkan ketidak-pastian dari sumber gempa. Ketidak-pastian sumber gempa dan 

parameter sumber gempa perlu diakomodasikan pada analisis seismic hazard. Pendekatan 

sistimatik terhadap pengelolaan parameter sumber gempa perlu diterapkan pada analisis 

seismic hazard. Untuk mengatasi ketidak-pastian dapat dilakukan dengan menggunakan 

teknik logic-tree (Power et al., 1981;  Kulkarni et al. 1984). Konsep dasar dari pendekatan 

logic tree adalah penggunaan model alternatif pada pengambilan keputusan atau penentuan 

parameter keputusan. Pada pendekatan logic tree yang akan digunakan pada analisis seismic 

hazard adalah dengan memasukkan faktor pembobot untuk setiap alternatif. Faktor pembobot 

dapat diartikan sebagai kemungkinan relatif dari model untuk menjadi betul. Gambar 2.28 

menunjukkan contoh logic-tree pada analisis seismic hazard (Makrup, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 2. 28. Contoh Logic Tree Sederhana untuk Model Ketidak-pastian (Makrup, 2009) 
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2.2.5.7. Fungsi Atenuasi 

Persamaan gerakan tanah (ground motion equation) atau juga biasa disebut hubungan 

atenuasi (attenuation relations) merupakan persamaan yang dapat digunakan untuk 

mengestimasi tingkat goncangan tanah akibat gempa dengan magnituda, jarak dari sumber ke 

lokasi pengamatan dan kondisi sumber gempa tertentu. Persamaan ini digunakan secara luas 

untuk mengestimasi parameter gerakan tanah yang dapat berupa percepatan tanah puncak 

(Peak Ground Acceleration/PGA), kecepatan tanah puncak (Peak Ground Velocity/PGV) dan 

amplitudo respon spektra.  

Penurunan hubungan atenuasi didasarkan pada interpretasi statistik dari data sumber 

gempa. Asrurifak (2010) menyatakan bahwa secara matematis atenuasi gerakan tanah akibat 

gempa merupakan hubungan antara parameter gempa (percepatan, kecepatan, simpangan, 

intensitas gempa dan ukuran gempa) dengan jarak ke lokasi pencatat gempa (jarak episenter, 

jarak hiposenter dan jarak terdekat). Dalam banyak studi, persamaan yang digunakan untuk 

mem-fitting atenuasi gerakan tanah memiliki bentuk umum sebagaimana terlihat pada 

Persamaan 2.39. Parameter X pada Persamaan 2.39 merupakan parameter gerakan tanah, C 

adalah konstanta, f1, f2, f3 adalah fungsi yang nilainya bergantung pada nilai  magnituda (m) 

dan atau jarak (r), f4 adalah fungsi yang diperhitungkan berdasarkan kondisi tanah dan 

struktur sedangkan ε adalah tingkat kesalahan (error). Bentuk khusus yang sudah banyak 

digunakan untuk mem-fitting hubungan atenuasi berbentuk persamaan standar (McGuire et 

al.,2005) sebagaimana terlihat pada Persamaan 2.40. Parameter “ε” pada Persamaan 2.40 

adalah komponen random logaritma gerakan tanah jika magnituda (M) dan lokasi atau jarak 

(R) diketahui, koefisien (A) merupakan amplituda gerakan tanah. 

 

)s(4f)r.m(3f)r(2f)m(1CfXln                                                                                       (2.39) 
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Berdasarkan mekanisme sumber gempa, fungsi atenuasi dapat dibagi menjadi 3 (tiga) 

macam (Asrurifak, 2010).  Ketiga jenis fungsi atenuasi tersebut adalah fungsi atenuasi yang 

diturunkan dari sumber gempa zona subduksi, zona transform fault dan fungsi atenuasi yang 

diturunkan berdasarkan batasan kedalaman focus gempa. Fungsi atenuasi untuk sumber 

gempa zona subduksi dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu fungsi atenuasi untuk zona 

megathrust (interplate) dan zona Benioff (intraplate). Asrurifak (2010) memberikan contoh 

beberapa fungsi atenuasi yang dikembangkan untuk sumber gempa subduksi yaitu yang 

dikembangkan oleh  Crouse (1991), Youngs et al. (1997), Atkinson dan Boore (2003) dan 

Zhao et al. (2006).  Selain itu juga disampaikan beberapa contoh fungsi atenuasi yang dapat 
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digunakan pada zone patahan (fault) diantaranya adalah yang dikembangkan oleh Joyner dan 

Fumal (1997) dan Sadigh et al. (1997).  Pembaharuan terhadap beberapa fungsi atenuasi 

untuk zona patahan juga telah dikembangkan pada tahun 2006/2007 yang dikenal dengan 

Next Generation Attenuation (NGA). Makrup (2009) menyatakan bahwa fungsi atenuasi yang 

termasuk dalam kelompok NGA adalah Boore dan Atkinson (2007), Chiou dan Youngs 

(2008), Campbell dan Bozorgnia (2007), Idriss (2007) serta Abrahamson dan Silva (2007).  

 

A. Fungsi Atenuasi untuk Wilayah Indonesia. 

Berdasarkan hasil pertemuan Tim Teknis Revisi Peta Gempa Indonesia pada tahun 2010, 

Asrurifak (2010) menyampaikan bahwa data pencatatan accelorograph yang telah dilakukan 

oleh BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) merupakan data percepatan 

yang berada di permukaan tanah.  Disamping itu juga disampaikan bahwa kondisi lapisan 

tanah dimana alat pendeteksi gerakan tanah ditempatkan juga tidak diketahui secara pasti, 

sehingga ketepatan data pencatatan percepatan gerakan tanah juga belum diketahui secara 

pasti.  Ketidak-pastian data pencatatan percepatan gerakan tanah (peak ground acceleration) 

yang dimiliki oleh BMKG menyebabkan belum ditemukannya atau dibuatnya fungsi atenuasi 

untuk wilayah Indonesia. Berdasarkan kondisi tersebut digunakan beberapa fungsi atenuasi 

untuk wilayah Indonesia berdasarkan kondisi masing-masing sumber gempa yaitu: 

a. Sumber gempa shallow crustal dengan model yang digunakan berasal dari fault dan 

shallow background menggunakan fungsi atenuasi yang dikembangkan oleh Boore dan 

Atkinson (2008), Champbell dan Bozorgnia (2008) dan Chiou dan Youngs (2008). Ketiga 

fungsi atenuasi tersebut termasuk pada kelompok Next Generation Attenuation (NGA) 

function.  

b. Sumber gempa subduksi Megathrust menggunakan fungsi atenuasi yang dikembangkan 

oleh Youngs et al. (1997), Atkinson dan Boore (2003) dan Zhao et al. (2006). 

c. Sumber gempa Benioff menggunakan fungsi atenuasi yang dikembangkan oleh Atkinson 

dan Boore (2003) intraslab seismicity Cascida, Atkinson dan Boore (2003) intraslab 

seismicity worldwide  dan Youngs et al.(1997) Geomatrix slab seismicity rock.  

 

B. Fungsi Atenuasi dari Youngs et al. (1997) 

Persamaan atenuasi Youngs et al. (1997) merupakan fungsi atenuasi empirik yang dapat 

digunakan untuk memprediksi percepatan tanah puncak dan percepatan respon spektra pada 

kejadian gempa zona subduksi interface dan intraslab dengan nilai magnituda momen (M) ≥ 

5.0 serta jarak dari site ke sumber gempa dalam bentuk jarak rupture (Rrup) 10 – 500 km. 

Bentuk dari fungsi atenuasi Youngs et al. (1997) secara umum dibagi menjadi dua masing-

masing untuk lapisan batuan dan tanah sebagaimana terlihat pada Persamaan 2.41 dan 2.42. 
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Nilai “y” pada kedua Persamaan 2.41 dan Persamaan 2.42 menunjukkan besarnya spektra 

percepatan. Nilai H menunjukkan kedalaman sumber gempa (dalam km) sedangkan Zr 

bernilai 0 atau 1. Angka 0 diberikan untuk sumber gempa interface sedangkan 1 untuk 

sumber gempa intraslab. 

 

Untuk batuan : 

rZ0.48670.00607H

)0.554M1.7818erupln(r3C3M)(102C1C1.414M0.2148lny
         (2. 41) 

Untuk tanah : 

r

M617.0

rup3

3

21

Z3643.0H00648.0

)e097.1rln(C)M10(CCM438.16687.0yln
     (2. 42) 

 

C. Fungsi Atenuasi Atkinson dan Boore (2003) 

Fungsi atenuasi Atkinson dan Boore (2003) merupakan hubungan atenuasi gerakan tanah 

untuk gempa-gempa yang terjadi pada zona subduksi yang merupakan input penting untuk 

analisis seismic hazard di berbagai bagian dunia. Model atenuasi Atkinson dan Boore (2003) 

dapat digunakan untuk sumber gempa subduksi pada zona megathrust dan beniof. Hubungan 

atenuasi ini juga dikembangkan dengan kompilasi database respon spektra dari catatan 

gerakan tanah kuat dengan momen magnituda M=5 sampai dengan M=8.5 yang terjadi pada 

zona subduksi seluruh dunia, termasuk di dalamnya kejadian interface dan intraslab. Bentuk 

fungsi atenuasi ini dapat dilihat pada Persamaan 2.43. Besaran “h” pada Persamaan 2.43 

menyatakan kedalaman sumber gempa dalam km. Sc, Sd dan Sz bernilai 0 atau 1 yang 

nilainya tergantung jenis tanah dimana gelombang gempa merambat. Besaran “g” pada 

Persamaan 2.43 tergantung dari magnituda gempa dan sumber gempa. Untuk sumber gempa 

interface, nilai g = 10
(1.2-0.13M)

 sedangkan untuk intraslab nilai g = 10
(0.301-0.01M)

. 

 

E17D16c1543n SSCSSCSSCRloggRChC)M(fyln                            (2. 43) 

 

D. Fungsi Atenuasi Zhao et al. (2006) 

Model atenuasi Zhao et al. (2006) berlaku untuk sumber gempa subduksi berdasarkan hasil 

pencatatan gempa di Jepang (Asrurifak, 2010). Bentuk fungsi atenuasi Zhao et al. (2006) 

dapat dilihat pada Persamaan 2.44. 
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                                                         (2. 44) 

 

Variabel y pada model atenuasi ini merupakan spektra percepatan (m/det
2
)  dengan 

redaman 5%. Variabel Mw, x dan h pada Persamaan 2.44 secara berturut-turut merupakan 

variabel magnituda momen, jarak sumber ke site (km) dan kedalaman focal (km). Variabel FR 

pada model ini khusus digunakan untuk sumber gempa crustal dengan mekanisme reverse-

faulting. Parameter St merupakan parameter dengan tipe-sumber tektonik yang digunakan 

untuk gempa interface dan nilainya menjadi nol untuk kejadian gempa yang lain sedangkan 

parameter Ss digunakan untuk kejadian gempa pada slab subduksi dan nilainya akan menjadi 

nol untuk kejadian gempa yang lain. Parameter SSL merupakan suku modifikasi lintasan 

independen-magnituda untuk kejadian gempa pada slab subduksi. Parameter Ck merupakan 

suku kelas-site untuk site dengan kelas tertentu. Indeks i dan j  pada model ini merupakan 

indeks untuk nomor kejadian gempa dan indeks nomor rekam dari kejadian i. Parameter hc 

merupakan konstanta yang menunjukkan kedalaman focal. Variabel “ηij“ merupakan variabel 

acak untuk intra-event error dengan nilai rata-rata nol dan deviasi standar ζ sedangkan 

variable “ηi“merupakan variable acak untuk inter-event error dengan nilai rata-rata nol dan 

devasi standar η. 

 

E. Fungsi Atenuasi Chiou dan Youngs (2008)  

Persamaan atenuasi Chiou dan Youngs (2008) memberikan model empirik gerakan tanah 

untuk menentukan komponen horizontal gerakan tanah yang dikembangkan sebagai bagian 

dari studi PEER-NGA. Model ini diturunkan untuk percepatan tanah puncak (PGA) dan 

pseudo-percepatan spektra dengan redaman 5% dengan rentang periode dari 0.01 sampai 10 

detik. Fungsi atenuasi Chiou danYoungs (2008) dapat digunakan untuk magnituda antara 4 

sampai 8.5 dengan mekanisme gempa strike-slip sedangkan untuk mekanisme normal-slip 

atau riverse-slip mgnituda gempa yang dapat digunakan antara 4 sampai 8.0. Untuk 

perhitungan spektra percepatan juga disarankan jarak rupture maksimum 200 km serta VS30 

antara 150 sampai 1500.m/det. Bentuk fungsi atenuasi ini dapat dilihat pada Persamaan 2.45.  

Nilai SA1130ij pada Persamaan 2.45 dapat ditentukan dari Persamaan 2.46. Variabel 

“RRUP“ pada Persamaan 2.46 memberikan gambaran tentang jarak terdekat ke bidang rupture 

dinyatakan dalam km sedangkan variabel “RJB“ merupakan jarak ke bidang rupture 

sebagaimana diturunkan dari Joiner-Boore dan dinyatakan dalam km. Variabel “δ”, “W” dan 

“ZTor” merupakan besaran ukuran bidang rupture yang meliputi sudut, lebar dan kedalaman 

dari bidang rupture.  Variabel FRV dan FNM bernilai 1 atau 0 dan ditentukan oleh besarnya 
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sudut rake ( ). Variabel “VS30“ menunjukkan nilai kecepatan geser rata-rata untuk 

kedalaman tanah 30 m paling atas  dan dinyatakan dalam m/det. Nilai “η” dan “ζ” 

menyatakan standar error untuk inter-event dan intra-event.   

  

ijz]4/)4)ij1130SAln[(()}]3601130(3exp{

)}1130,ij30vs((2[exp{2

min]0),ij30vs[ln(1)ij1130SAln()
ij

SAln(

                    (2. 45) 
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                                                                                                                                (2. 46) 

         

F. Fungsi Atenuasi Campbell dan Bozorgnia (2008) 

Model gerakan tanah empirik Campbell dan Bozorgnia (2008) sama seperti pada model 

Campbell dan Bozorgnia (2007).  Model Campbell dan Bozorgnia (2007) dikembangkan 

dibawah kendali proyek The PEER-Lifelines Next Generation Attenuation Of Ground Motion. 

Model ini dikembangkan dari database gerakan tanah kuat terekam dari seluruh dunia. Dari 

kumpulan database ini kemudian dipilih subset data gerakan tanah yang akan digunakan 

untuk menurunkan variabel prediktor dan bentuk fungsi dari model. Model yang 

dikembangkan oleh PEER adalah model percepatan tanah puncak (PGA), kecepatan tanah 

puncak (PGV), displacement tanah puncak (PGD) dan respon spektra percepatan (SA) dengan 

periode osilator berjumlah 21. Periode osilator ini memiliki rentang dari 0.01 sampai dengan 

10.0 detik. Model ini akan tepat digunakan dalam wilayah bagian barat Amerika Serikat dan 

di lain tempat yang memiliki wilayah tektonik aktif dengan sumber gempa berupa shallow 

crustal faulting. 

Variabel-variabel yang digunakan pada model ini adalah magnituda momen (M), 

jarak terdekat ke coseismic fault rupture (Rrup), style dari efek faulting termasuk efek dari 

buried reverse faulting (FRV) dan normal faulting (FNM), kedalaman yang diukur dari 



 
 

56 
 

permukaan sampai kesisi atas coseismic fault rupture (Ztor), fault dip (δ), kedalam kolom 

sedimentasi termasuk didalamnya sedimen dangkal dan efek basin 3-D (Z25), efek hanging 

wall, kecepatan gelombang geser rata-rata pada 30 meter teratas profil tanah site (VS30), serta 

respon site dalam bentuk fungsi VS30.  Pada model ini nilai VS30 pada batuan diambil  sebesar 

1100 m/det (A1100). 

Bentuk dari model atenuasi Campbell dan Bozorgnia (2008) adalah sebagaimana 

terlihat pada Persamaan 2.47. Pada persamaan tersebut nilai “fmag,“, “fdis“, “fflt“, “Fhng”, “fsite“ 

dan “fsed“ masing-masing merupakan fungsi kebergantungan pada magnituda, jarak sumber ke 

site (Rrup), site faulting, efek hanging wall dan kondisi site linier dan non linear dangkal 

serta efek sedimen dangkal dan efek basin 3-D. Model gerakan tanah empirik Campbell dan 

Bozorgnia akan tepat digunakan untuk gempa continental dangkal dalam wilayah tektonik 

aktif seluruh dunia dengan mengaplikasikan kondisi sumber gempa dan harga M. Untuk 

sumber gempa strike-slip faulting, reverse faulting dan normal faulting, nilai M minimum 4 

dan maksimum 8.5. Nilai “RRup“ pada fungsi Campbell-Bozorgnia (2008) maksimum 200 km 

dengan kedalaman rupture antara 6 km sampai 20 km dan sudut dip rupture antara 15
o
 

sampai 90
o
. Fungsi atenuasi Campbell dan Bozorgnia (2008) dapat digunakan untuk 

kecepatan gelombang antara 180 sampai 1500 m/s.  

 

sedsitehngfltdismag ffffffYln                                                              (2. 47) 

        

G. Fungsi Atenuasi Boore dan Atkinson (2008) 

Model atenuasi Boore dan Atkinson (2008) sama seperti pada model atenuasi Boore dan 

Atkinson (2007) hanya terdapat perubahan pada nama parameter untuk perhitungan skala 

magnituda.  Persamaan ini untuk menentukan percepatan tanah puncak (PGA), kecepatan 

tanah puncak (PGV) dan spektra percepatan pseudo-absolute dengan 5% redaman untuk 

periode 0.01 detik sampai dengan 10 detik. Persamaan Boore-Atkinson (2007) NGA 

diturunkan dengan menggunakan regresi empirik berdasarkan database gerakan tanah kuat 

dari PEER NGA. Untuk periode kurang dari 1 detik, analisis menggunakan 1574 rekaman 

data dari 58 mainshock yang memiliki jarak dari 0 km sampai dengan 400 km. Jumlah data 

yang digunakan berkurang dengan bertambahnya periode. 

Bentuk dari model atenuasi Boore dan Atkinson (2008) dapat dilihat pada Persamaan 

2.48. Pada Persamaan 2.48 FM(M) merupakan model penskalaan magnituda. FD(Rjb,M) 

merupakan fungsi pengaruh jarak sedangkan FS adalah efek amplifikasi jarak. Harga M yang 

dapat digunakan pada model ini adalah antara 4 sampai 8.5 dengan jarak Rjb maksimum 200 

km dan kecepatan rambat gelombang VS30  antara 180 sampai 1300 m/s. 
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TJBSjbDM )M,R,30vs(F)M,R(F)M(FYln                                                             (2. 48) 

 

H. Fungsi Atenuasi Atkinson dan Boore (2003) Wordwide Data 

Fungsi atenuasi ini digunakan untuk menghitung percepatan akibat sumber gempa subduksi 

dan digunakan untuk analisis hazard kegempaan di seluruh dunia. Asrurifak (2010) 

menyampaikan bahwa hubungan atenuasi ini diturunkan atas dasar hasil gabungan database 

respon spektra dari ratusan catatan gempa dengan magnituda antara 5 sampai 8.3 pada zona 

subduksi di seluruh dunia. Bentuk model hubungan atenuasi dari Atkinson dan Boore (2003) 

Wordwide adalah sebagai berikut: 

 

SEsL7cSDSl6cSc1s5cRloggR4ch3c)M(fnylog         (2. 49) 

 

Nilai fn(M) pada Persamaan 2.49 bergantung pada besarnya magnituda gempa. Nilai 

“h” merupakan kedalaman sumber gempa. Nilai R pada Persamaan 2.49 bergantung pada 

kedalaman dan magnituda gempa. SC, SD dan SE pada Persamaan 2.49 merupakan konstanta 

yang nilainya bergantung pada kondisi tanah. Sl merupakan konstanta yang nilainya 

bergantung pada nilai PGA sedangkan nilai “g” bergantung pada besarnya magnituda gempa.  

 

I. Fungsi Atenuasi Atkinson dan Boore (2003) Cascadia 

Data untuk pembuatan fungsi atenuasi ini diambil dari dua daerah sumber gempa Eastern 

North America (ENA) dan Cascadia. Bentuk umum fungsi atenuasi yang diusulkan untuk 

daerah Cascadia adalah sebagai berikut: 

 

hypo4chypoln2)6M(3c)6M(2c1cSALn                                (2. 50)                  

 

Nilai c1, c2, c3 dan c4 pada Persamaan 2.50 adalah koefisien regresi dari atenuasi Atkinson 

dan Boore (2003). Nilai Thypo adalah kedalaman dari hiposenter gempa sedangkan M adalah 

magnituda gempa. 

 

2.2.6. Pembuatan Respon Spektra Gempa. 

Hasil analisis deagregasi yang dilakukan pada analisis seismic hazard menghasilkan nilai 

magnituda (M) dan jarak episenter (R) yang mewakili satu sumber gempa. Nilai M dan R 

yang diperoleh pada analisis deagregasi digunakan untuk memilih data hasil pencatatan time 

histories yang cocok dengan lokasi sumber gempa pada analisis seismic hazard.  Berdasarkan 

hasil analisis deagregasi, lima (5) set time-histories dari data gempa yang pernah terjadi 
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sebelumnya dipilih untuk merepresentasikan perbedaan mekanisme sumber gempa 

megathrust, shallow crustal fault , shallow background, deep background dan all sources. 

Pemilihan didasarkan atas karaketristik suatu sumber gempa seperti mekanisme, magnituda, 

dan jarak yang paling mendekati hasil deagregasi. Data time histories yang diperoleh untuk 

setiap sumber gempa digunakan untuk membuat respon spektra gempa di batuan dasar pada 

lokasi pengamatan.   

Model yang sering digunakan untuk pembuatan respon spektra adalah model Single 

Degree of Freeedom (SDOF) sebagaimana terlihat pada Gambar 2.29 (Budiono, 2008; Paz, 

1980; Clough and Penzien, 1975; FEMA, 2010; Irsyam, 2010). Dari hasil analisis akan 

diperoleh grafik respon spektra yang merupakan respon maksimum dari beban gempa tersebut 

untuk suatu rentang waktu tertentu. Persamaan gerak untuk model SDOF  dapat  dinyatakan 

dengan persamaan dasar sebagaimana terlihat pada Persamaan 2.51.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 29. Model SDOF pada Pembuatan Respon Spektra (dimodifikasi dari Asrurifak, 

2010) 

 

)t(Xm)t(kX)t(Xc)t(Xm g
                                                                                                       (2. 51) 

 

Dengan menggunakan Persamaan 2.51, spektra percepatan dapat dihitung dengan 

menggunakan data acceleration time histories , massa “m”, redaman/damping “c” dan 
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kekakuan/stiffness “k”. Acceleration time histories diperoleh dari pecatatan ground motion 

menggunakan accelerograph yang menghasilkan grafik percepatan gempa terhadap waktu 

(acceleration time histories). Dari data percepatan tanah tersebut maka kecepatan tanah akibat 

gempa (ground velocity)  dan perpindahan tanah akibat gempa (ground displacement) dapat 

ditentukan melalui integrasi. Metode penyelesaian analitik untuk Persamaan 2.51 biasanya 

tidak mungkin untuk dilakukan karena fungsi percepatan tanah akibat gempa yang berubah-

ubah terhadap waktu dan juga merupakan sistem non linear. FEMA (2010) menyampaikan 

beberapa metoda yang bisa digunakan untuk perhitungan respon spektra dari model SDOF 

akibat beban gempa yaitu dengan Duhamel Integration, Piecewise Exact, Newmark 

Techniques dan Fourier Transform. 

Pembuatan respon spektra dilakukan pada setiap sumber gempa yang diperoleh dari 

analisis seismic hazard dan analisis deagregasi. Pembuatan respon spektra dapat dilakukan 

pada perpindahan, kecepatan dan percepatan. Jika respon perpindahan dinyatakan dengan  Sd, 

respon spektra kecepatan dengan notasi Sv dan respon spektra percepatan dengan Sa maka 

hubungan antar ketiga respon spektra tersebut dapat dinyatakan dengan pendekatan 

sebagaimana terlihat pada Persamaan 2.52 dan Persamaan 2.53. 

 

dv SS                                                                                                                (2. 52) 

 

d

2

a SS                                                                                                                                                                    (2. 53) 

 

2.2.7. Analisis Spectral Matching 

Hasil perhitungan respon spektra sebagaimana telah diterangkan pada analisis seismic hazard 

didasarkan pada hasil PSHA. Hasil perhitungan respon spektra pada satu titik pengamatan 

didasarkan pada hasil pengolahan data-data gempa yang terjadi disekitar titik pengamatan. 

Sedangkan perhitungan respon spektra gempa (respon spektra sintetis) dilakukan dengan 

menggunakan ground motion (acceleration time histories) yang dipilih dengan menggunakan 

nilai M dan R yang paling sesuai pada satu titik pengamatan. Hasil analisis respon spektra 

dengan menggunakan kedua metoda tersebut harus sesuai satu terhadap yang lainnya. Respon 

spektra sintetis harus match dengan respon spektra dari hasil perhitungan probabilitas. Tujuan 

dari spectral matching adalah untuk mencari time histories (ground motion) yang cocok pada 

satu titik pengamatan (Little, 2007). Respon spektra hasil perhitungan PSHA biasa dikenal 

sebagai target spektra sedangkan respon spektra dari hasil perhitungan time histories dikenal 

sebagai unscaled spectra. Little (2007) menyampaikan bahwa analisis spectral matching 

antara unscaled spectra terhadap target spectra dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu: 
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a. Linear scaling yaitu dengan mengalikan time histories dengan satu faktor konstan 

sehingga nilai PGA dan spektra yang lain cocok dengan respon spektra target. 

b. Time domain scaling dengan menggunakan pendekatan wavelet. Wavelet diambil 

sedemikian rupa agar unscaled spectra sesuai dengan target spectra (Hancock et al., 

2006).  

c. Frequency domain scaling dengan menggunakan fast fourier analysis. Prinsip dasar dari 

analisis ini adalah dengan memodifikasi (penambahan atau pengurangan) gelombang 

sinus dan cosinus. Hasil analisis dengan menggunakan pendekatan ini kadang-kadang 

akan menghasilkan time histories yang berbeda dari time histories asli. 

d. Artificial time histories sangat cocok jika tidak ada data-data time histories yang cocok 

dengan sumber gempa yang ada. Pendekatan yang dilakukan adalah secara numerik 

dengan membuat model dari fault rupture dan analisis propagasi gelombang gempa. 

 

2.2.8. Kombinasi Analisis Deterministik dan Probabilistik Hazard Gempa  

Peraturan internasional untuk perencanaan percepatan gerakan tanah memasukkan beberapa 

kriteria untuk perencanaan bangunan tahan gempa. Percepatan gerakan tanah yang digunakan 

pada perencanaan bangunan tahan gempa tidak hanya didasarkan pada hasil analisis 

probabilistik (PSHA) atau deterministik (DSHA) tetapi merupakan penggabungan dari kedua 

pendekatan tersebut. Pendekatan deterministik dilakukan dengan menggunakan jarak gempa 

terdekat dengan skala magnituda terbesar yang direncanakan akan terjadi pada lokasi 

pengamatan. Penggabungan analisis probabilistik dan deterministik bertujuan untuk 

memberikan kelengkapan tentang probabilitas sebuah skenario kegempaan yang mungkin 

akan terjadi selama masa layan bangunan. Sebaliknya, hasil analisis dengan pendekatan 

probabilistik akan lebih baik jika diverifikasi terhadap pendekatan deterministik untuk 

menjamin hasil perhitungan probabilistik masih cukup rasional. Penggabungan metode 

probabilistik dan deterministik menghasilkan satu percepatan yang dikenal sebagai Maximum 

Considered Earthquake (MCE).  

 MCE merupakan penggabungan dari hasil perhitungan percepatan gerakan tanah 

PSHA dengan probabilitas 2% terlampaui selama 50 tahun dengan nilai 1.5 kali (50
th
 

percentile) hasil analisis deterministik (DSHA). Untuk spektra 1s dan PGA, nilai 50
th
 

percentile deterministik hazard spektra yang digunakan minimum bernilai 0.6 g. Untuk 

spektra 0.2s nilai 50
th
 percentile deterministik hazard spektra yang digunakan minimum 

bernilai 1.5 g. Nilai yang diperoleh dari pendekatan deterministik hazard di atas kemudian 

dibandingkan dengan nilai spektra hazard hasil perhitungan dengan pendekatan probabilistik.  

Penentuan nilai spektra hazard gabungan hasil pendekatan probabilistik dan 

determinstik ditentukan dari nilai minimum hasil perhitungan kedua pendekatan tersebut di 
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atas.  Gambar 2.30 menunjukkan cara perhitungan nilai MCE dengan menggabungkan 

pendekatan probabilistik dan deterministik (Leyendecker et al., 2000). Garis biru pada 

Gambar 2.30. menunjukkan cara perhitungan nilai MCE hasil pendekatan probabilistik dan 

determinstik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 30. Perhitungan MCE (Leyendecker et al., 2000) 

 

2.2.9. Koreksi Perhitungan Spektra Percepatan akibat Directivity Effect  

Hasil penelitian yang disampaikan oleh Yin et al. pada tahun 2008 menunjukkan bahwa 

percepatan gempa pada batuan dasar yang dihitung dengan menggunakan fungsi atenuasi 

NGA tidak selalu sama dengan hasil pengamatan di lapangan. Pada penelitian ini juga 

disampaikan bahwa percepatan gempa di batuan dasar pada lokasi pengamatan disekitar 

sumber gempa fault dengan menggunakan fungsi atenuasi NGA lebih kecil nilainya 

dibandingkan hasil pencatatan accelerogam gempa. Selain itu juga disampaikan perlunya 

koreksi dari percepatan spektra yang dihitung dengan menggunakan fungsi atenuasi NGA.  

Koreksi dari spektra percepatan yang disampaikan oleh Yin et al. (2008) terutama 

pada sumber gempa fault  yang berjarak kurang dari 5 km terhadap titik pengamatan. Faktor 

koreksi ini muncul karena adanya pembelokkan (directivity effect) dari percepatan gempa 

pada lokasi pengamatan disekitar lokasi sesar aktif.  Skala koreksi untuk perhitungan spektra 

percepatan adalah 1.2, 1.5 dan 1.7 masing-masing untuk spektra percepatan tanah 0.2, 1.0 dan 

3.0 detik. Irsyam et al. (2010) menyampaikan faktor koreksi akibat directivity effect sebesar 

1.05 dan 1.15 masing masing untuk spectra percepatan 0.2 detik dan 1 detik. 
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2.2.10. PSHA dengan Memasukkan Probabilitas Kehancuran Bangunan 

(Fragility Effect) 

PSHA yang telah dilakukan oleh beberapa ahli kegempaan pada umumnya hanya 

menghasilkan probabilias terlampaui dari spektra percepatan di batuan dasar untuk kurun 

waktu tertentu. Hasil PSHA yang dilakukan di batuan dasar diharapkan akan menghasilkan 

probabilitas yang seragam pada kehancuran bangunan. Kondisi ini menjadi sangat tidak 

mungkin mengingat kemampuan bangunan menahan gaya gempa tidak seragam. Ketidak-

pastian kemampuan bangunan menahan gaya gempa sangat ditentukan oleh bentuk struktur, 

jenis material yang digunakan dan percepatan gerakan tanah yang bekerja pada struktur. Luco 

et al. (2007) menyampaikan bahwa uniform hazard yang diperoleh di batuan dasar dengan 

probabilitas 2% terlampaui selama 50 tahun tidak menghasilkan probabilitas kehancuran yang 

sama pada bangunan (2% terlampaui selama kurun waktu 50 tahun).  

Luco et al. (2007) dan ASCE/SEI (2010) menyampaikan bahwa adanya ketidak-

pastian (uncertainty) dari kemampuan bangunan dalam menahan gempa (fragility effect) perlu 

dimasukkan pada perhitungan PSHA. Disamping itu juga disampaikan bahwa untuk 

memasukkan faktor ketidak-pastian kemampuan bangunan dalam menahan gaya gempa 

memerlukan penelitian tentang probabilitas distribusi kemampuan bangunan dalam menahan 

gempa (Probability Distribution of Collaps Capacity). Persamaan distribusi kapasitas 

bangunan dalam menahan percepatan “c” (fcapacity(c)) dapat dilihat pada Persamaan 2.54. 

Kurva yang dibuat untuk mencari hubungan antara probabilitas kehancuran bangunan dengan 

percepatan gempa juga dikenal dengan nama fragility curve (Karim dan Yamazaki 2001; 

Hwang et al. 2001; Tantala dan Deodatis 2002; Lin dan Adam 2007; Luco et al., 2007) . Dari 

fungsi distribusi kapasitas bangunan dalam menahan percepatan gerakan tanah “c”, maka 

perhitungan probabilitas kemampuan bangunan dalam menahan gempa dapat dihitung dengan 

menggunakan Persamaan 2.55 (Luco et al., 2007).  

 

c

1
]

28.1c(lncln
[)c(f %10

capacity
                                                            (2. 54) 

 

dimana : 

 = 0.8 

c10% = SMT = ground motion spectral acceleration. 
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Persamaan 2.54 menunjukkan probabilitas distribusi dari kemampuan bangunan 

dalam menahan gerakan tanah. Luco et al. (2007) dan ASCE/SEI (2010) menyampaikan 

bahwa probabilitas kehancuran bangunan ditentukan dari hasil integrasi dari perkalian fcapacity 

dengan probabilitas terlampaui dari ground motion (P[SA>c]) sebagaimana terlihat pada 

Persamaan 2.55. Luco et al. (2007) menyampaikan probabilitas gerakan tanah dengan 

mempertimbangkan probabilitas dari kehancuran bangunan (Risk-Targeted Ground Motion / 

RTGM) di batuan dasar ditentukan sebesar 1% selama kurun waktu 50 tahun.  Untuk 

perhitungan RTGM maka diperlukan fragility curve yang menggambarkan kurva hubungan 

antara probabilitas kehancuran bangunan dengan nilai percepatan gempa sebagaimana terlihat 

pada Gambar 2.31. Gambar 2.32 menunjukkan tahapan analisis untuk perhitungan P[collaps]. 

Luco et al. (2007) memberi nama percepatan yang dihasilkan dengan memasukkan 

probabilitas kehancuran bangunan untuk periode gempa (spektra) tertentu sebagai Spectral 

Acceleration (SMT).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 31. Probabilitas Distribusi Kehancuran Bangunan (Luco et al., 2007) 

 



 
 

64 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 32. Tahapan Perhitungan Spectral Acceleration (SMT).(Luco et al.,2007) 

 

RTGM dihitung dengan menggunakan hasil analisis PSHA dengan probablitas 

2% terlampaui selama 50 tahun. Hasil PSHA dengan probabilitas 2% terlampaui 

selama 50 tahun kemudian diubah menjadi RTGM dengan resiko keruntuhan 

(P[collaps]) sebesar 1% selama 50 tahun. Gambar 2.32 menunjukkan metode analisis 

untuk mendapatkan nilai RTGM dengan P[collaps] sebesar 1% selama 50 tahun. 

ASCE-07 (2010) merekomendasikan perhitungan spektra percepatan dibatuan dasar 

dengan memasukkan probabilitas kehancuran bangunan sebesar 1% selama 50 tahun, faktor 

koreksi arah dan hasil analisis deterministic hazard gempa dengan 84
th
 percentile atau 1.8 

median spektra percepatan. Selain itu juga diusulkan penggunaan faktor koreksi 1.1 untuk 

spektra 0.2s dan 1.3 untuk spektra percepatan 1s. Penggabungan tiga pendekatan pada 

perhitungan spektra percepatan di batuan dasar menghasilkan nilai percepatan MCER (Risk 

Adjusted Maximum Considered Earthquake). Gambar 2.33 menunjukkan cara perhitungan 

MCER dengan menggabungkan hasil perhitungan RTGM dan 84
th
 percentile dari hasil 

perhitungan DSHA yang telah dikalikan dengan faktor koreksi arah 1.3 untuk spektra 1s dan 
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1.1 untuk spektra 0.2s (ASCE-07, 2010). Irsyam et al. (2010) menggunakan faktor koreksi 

arah 1.05 untuk spektra 0.2s dan 1.15 untuk spektra 1s..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 33. Perhitungan MCER (ASCE-07, 2010) 

  

 

2.2.11. Analisis Perambatan Gelombang Gempa dari Batuan Dasar ke 

Permukaan 

Analisis perambatan gelombang dari batuan dasar ke permukaan tanah atau juga dikenal 

sebagai Analisis Kondisi Tanah Lokal (Site Specific Analysis/SSA) dapat diperoleh dengan 

dua cara pendekatan. Pendekatan pertama dengan menggunakan data TH di batuan dasar dan  

parameter dinamis tanah (Irsyam, 2010; Mahesworo, 2008; Krammer, 1996) sedangkan 

pendekatan kedua dengan menggunakan angka faktor amplifikasi tanah dari peraturan 

perencanaan bangunan tahan gempa (Asrurifak, 2010).  Pada analisis perambatan gelombang 

gempa dari batuan dasar ke permukaan, maka salah satu data yang diperlukan adalah data TH 

di batuan dasar.  

Untuk perhitungan perambatan gelombang gempa dari batuan dasar ke permukaan 

tanah, maka diperlukan informasi tentang karakteristik tanah pada lokasi pengamatan. 

Karakteristik tanah setempat yang diperlukan adalah modulus geser tanah dan faktor redaman  

(damping ratio) (Irsyam et al., 2008
b
; Kramer, 1996). Modulus geser tanah dan damping ratio 

akan memberikan gambaran tentang perilaku non linier pada tanah. Perilaku non linier pada 

tanah akan berpengaruh pada perhitungan amplifikasi dan frekuensi dari gelombang gempa 
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yang sampai di permukaan tanah. Pengukuran modulus geser tanah dilakukan pada kondisi 

regangan kecil (Irsyam, 2010; Kramer, 1996) sehingga akan diperoleh modulus geser 

maksimum. Nilai modulus geser dapat diperoleh dari pengujian lapangan, pengujian 

laboratorium atau dengan menggunakan pendekatan empirik. Nilai modulus geser tanah 

dengan pendekatan empirik dapat dilakukan untuk lapisan tanah lempung, lapisan pasir atau 

lapisan campuran pasir dan lempung. 

Analisis perambatan gelombang gempa dari batuan dasar ke permukaan tanah 

dilakukan dengan memodelkan perambatan gelombang geser secara vertikal pada media 

viskoelastik (viscoelatic media) (Irsyam, 2010). Metode analisis perambatan gelombang pada 

media viskoelastik dilakukan dengan pendekatan dua cara yaitu dengan pendekatan linear 

ekivalen (equivalent linear) atau menggunakan metode nonlinear (Irsyam, 2010). Hasil akhir 

yang diperoleh dari analisis perambatan gelombang adalah gerakan gempa di permukaan 

tanah.  

 

2.2.11.1. Parameter Dinamis Tanah untuk SSA 

Untuk mengetahui pengaruh dari gelombang gempa pada struktur, maka diperlukan informasi 

tentang parameter dinamis tanah. Irsyam et al. (2008
b
) menyampaikan bahwa permasalahan 

geoteknik akibat beban dinamis dibagi menjadi dua kategori yaitu respon amplitudo regangan 

besar dan regangan kecil. Kasus gempa adalah salah satu masalah yang berhubungan dengan 

amplitudo regangan besar. Beberapa parameter yang dibutuhkan pada perambatan gelombang 

gempa ke permukaan tanah adalah modulus geser tanah, redaman (damping) dan density dari 

tanah. Rumus empiris untuk memperoleh nilai modulus geser tanah yang akan digunakan 

pada penelitian ini didasarkan pada hasil uji standard penetration test. 

 

A. Modulus Geser Tanah 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa ahli memberikan gambaran adanya hubungan 

antara kecepatan rambat gelombang VS dengan hasil pengujian SPT. Beberapa persamaan 

yang memberikan gambaran hubungan antara Gmax dan VS dengan nilai N (SPT) dapat 

dilihat pada Tabel 2.5 (diambil dari Irsyam et al., 2008
b
).  Ohta dan Goto (1978) juga 

mengajukan persamaan empiris lain yang menyatakan hubungan antara nilai N-SPT dengan 

VS sebagaimana terlihat pada Persamaan 2.56. Nilai D pada Persamaan 2.54 merupakan 

ketebalan lapisan tanah (m), sedangkan F1 dan F2 adalah faktor jenis tanah. F1 bernilai 1 untuk 

tanah alluvial dan bernilai 1.3 untuk tanah diluvial. Nilai F2 untuk berbagai jenis tanah dapat 

dilihat pada Tabel-2.6 (Ohta dan Goto, 1978). 
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Tabel 2. 5. Korelasi Antara Gmax dan VS dengan Nilai SPT (Irsyam et al., 2008
b
) 

 

Referensi Korelasi Gmax (kPa) Korelasi VS (m/s) 
Jumlah 

data 

Koefisien 

korelasi 

Sampel 

tanah 

Ohsaki dan 

Iwasaki 

(1973) 

8.0

max N11500G   220 0.888 

Lempung 

& Pasir 

(Jepang) 

Ohta dan 

Goto 

(1978) 

 341.0N3.85SV  289 0.72 

Lempung 

& Pasir 

(Jepang) 

Imai dan 

Tonouchi 

(1982) 

68.0

max N14070G   1654 0.867 

Lempung 

& Pasir 

(Jepang) 

Seed et al. 

(1983) 
N622Gmax  314.0N9.96SV  

 

 
0.868 

 

Pasir 

(Amerika) 

Sykora dan 

Stokoe 

(1983) 

 29.0N101SV  229 0.84 
Pasir 

(Amerika) 

 

 

Tabel 2. 6. Nilai F2 untuk Berbagai Jenis Tanah (Ohta dan Goto, 1978) 

 

Jenis Tanah F2 

Clay 1 

Fine Sand 1.09 

Medium Sand 1.07 

Coarse Sand 1.14 

Sandy Gravel 1.15 

Gravel 1.45 

 

2F1F
2.0D17.0N69sV                                                                                                  (2. 56) 

 

Perhitungan nilai kecepatan rambat gelombang geser (VS) secara empirik dapat juga 

ditentukan dengan menggunakan nilai N60. N60 adalah nilai N-SPT untuk 60% energi. Nilai 

N60 diperoleh dengan memasukkan faktor koreksi terhadap nilai N-SPT lapangan. Persamaan 

2.57 menunjukkan rumus umum untuk menghitung nilai N60. Faktor koreksi nilai N-SPT 

sebagaimana terlihat pada Persamaan 2.57 diambil dari Skempton (1986). 
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                                                                                                                                            (2. 57) 

 

dimana: 

Nf : N-SPT lapangan 

Em : faktor koreksi energi = 0.75 (hammer tipe donut) 

CB : faktor koreksi diameter lubang bore = 1 (diameter lubang bore 6 – 12 cm) 

CS : faktor koreksi sampel = 1.2 (tanpa liner) 

CR : faktor koreksi panjang rod SPT 

 : 1 untuk panjang rod > 10 m 

 : 0.95 untuk panjang rod antara 6 – 10 m 

 : 0.85 untuk panjang rod antara 4 – 6 m 

 : 0.75 untuk panjang rod antara 0 – 4 m 

 

Nilai N60 yang diperoleh dengan menggunakan Persamaan 2.57 digunakan untuk 

menghitung nilai VS. Nilai VS dihitung dengan menggunakan tiga rumus empiris yang di 

kembangkan oleh Ohta dan Goto (1978) sebagaimana terlihat pada Persamaan 2.58, Imai dan 

Tonouchi (1982) sebagaimana terlihat pada Persamaan 2.59 serta Osaki dan Iwasaki (1973) 

sebagaimana terlihat pada Persamaan 2.60. Ketiga rumus empiris tersebut diambil untuk tipe 

“all soils” (Wair et al., 2012) sehingga dapat digunakan untuk semua tipe tanah. Gambar 2.34 

(diambil dari Wair et al., 2012) menunjukkan grafik hubungan antara nilai N60 dan VS yang 

dihitung dengan menggunakan rumus empiris dari Ohta dan Goto (1978), Imai dan Tonouchi 

(1982) serta Osaki dan Iwasaki (1973).  

 

 

                                                                                                                                           (2. 58) 
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Gambar 2. 34 Grafik Hubungan Nilai VS dan N60 (Wair et al., 2012) 

 

B. Redaman 

Irsyam et al. (2008
b
) menyampaikan bahwa pada regangan dan amplitudo yang sangat rendah 

tanah dapat memiliki perilaku elastik sempurna. Pada amplituda dan regangan yang besar, 

tanah akan berperilaku inelastic. Akibat perilaku inelastic ini tanah akan memiliki energi 

disipasi (damping) pada saat menerima beban siklis. Energi yang terdisipasi akan berubah 

bentuk menjadi energi lain seperti energi panas, energi bunyi dan juga terjadi perpindahan 

secara permanen. Disampaikan juga bahwa redaman pada tanah dapat dikelompokan menjadi 

dua jenis yaitu redaman material/internal (material damping) dan redaman geometrik 

(disperse /geometrical damping). Redaman material berkaitan dengan penyerapan energi oleh 

masa tanah. Sedangkan redaman geometrik berhubungan dengan redaman energi yang 

dihasilkan oleh sebuah getaran yang dirambatkan dalam tanah melalui gelombang P, S, dan 

R. Disamping itu juga disampaikan bahwa tanah yang dimodelkan sebagai material 

viskoelastik dianggap memiliki karakteristik redaman viscous (viscous damping). Istilah 

redaman viscous digunakan untuk gaya redaman yang dianggap proporsional dengan 

frekuensi getaran. Besar redaman juga sering dinyatakan dalam bentuk rasio redaman 

(damping ratio/ξ). 
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Hardin dan Dnrevich (1972) menyampaikan beberapa faktor yang dianggap 

mempengaruhi nilai redaman tanah yaitu tingkat regangan (Strain Level), tekanan kekang 

(Confining Pressure), angka pori, indeks plastisitas dan jumlah siklis dari tegangan dinamis. 

Hall dan Richart (1963) serta Hardin (1965) menyampaikan hasil penelitian mereka bahwa 

redaman tanah pasir akan meningkat seiring dengan meningkatnya amplitudo regangan geser. 

Sedangkan pengaruh tingkat regangan pada tanah lempung adalah serupa dengan yang terjadi 

pada tanah pasir. Seed dan Idris (1970) menyampaikan hasil penelitian untuk mencari 

hubungan antara rasio redaman dengan tingkat regangan pada tanah pasir dan pada tanah 

lempung sebagaimana terlihat pada Gambar 2.35 dan Gambar 2.36.  

Kakusho et al. (1982) melakukan pengamatan terhadap hubungan rasio redaman 

dengan indeks plastisitas. Berdasarkan pengamatan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk 

amplitudo regangan tinggi maka rasio redaman pada lempung dengan plastisitas tinggi tidak 

sebesar rasio redaman pada tanah pasir dengan plastisitas nol. Sedangkan dalam keadaan 

amplitudo regangan rendah kedua jenis tanah tersebut memiliki rasio redaman yang sama. 

Vucetic dan Dobry (1991) menyampaikan bahwa rasio redaman menurun dengan 

meningkatnya indeks plastisitas. Hasil tersebut  didasarkan pada pengamatan yang mereka 

lakukan dengan menggunakan sampel tanah lempung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 35. Grafik Rasio Redaman Terhadap Regangan Geser untuk Tanah Pasir (Seed 

dan Idris , 1970) 
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Gambar 2. 36. Grafik Rasio Redaman Terhadap Regangan Geser untuk Tanah Lempung 

(Seed dan Idris, 1970) 

 

 

2.2.11.2. Respon Spektra Permukaan dan Amplifikasi Gelombang Gempa. 

Perhitungan percepatan tanah atau spektra percepatan di permukaan ditentukan berdasarkan 

hasil analisis perambatan gelombang gempa dari batuan dasar ke permukaan tanah. Paramater 

dinamis tanah yang digunakan pada analisis perambatan gelombang gempa adalah modulus 

gesser tanah (G), rasio redaman (ξ) dan density tanah (ρ). Percepatan gerakan tanah yang 

terjadi dipermukaan dipengaruhi oleh kondisi tanah setempat. Percepatan gerakan tanah di 

batuan dasar akan mengalami peningkatan setelah gelombang gempa sampai ke permukaan. 

Peningkatan percepatan gerakan tanah juga dikenal sebagai amplifikasi. Kecepatan 

perambatan gelombang pada satu lapisan tanah diatas batuan rigid secara umum dapat 

dinyatakan dengan Persamaan 2.61 (Kramer, 1996). Pada Persamaan 2.61, “ρ” menunjukkan 

density dari lapisan tanah, “G” adalah modulus geser tanah dan “ ” adalah damping.  
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                                                                                                                                (2. 61) 

 

Jawaban Persamaan 2.61 sangat ditentukan oleh posisi lapisan tanah terhadap lapisan 

batuan dasar. Kramer (1996) secara umum membagi lapisan batuan dasar menjadi dua 
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kelompok yaitu lapisan batuan rigid dan lapisan batuan elastik. Jika lapisan tanah dianggap 

homogen pada ketebalan H dan terletak di atas lapisan batuan dasar rigid, maka jawaban 

umum Persamaan 2.61 dapat dinyatakan sebagaimana terlihat pada Persamaan 2.62.  Nilai 

“k*” pada Persamaan 2.62 dipengaruhi oleh harga konstanta pegas “k” dan rasio redaman “ " 

sebagaimana dapat dilihat pada Persamaan 2.63. Sedangkan faktor amplifikasi dari 

gelombang gempa yang merambat pada lapisan tanah homogen dan terletak diatas lapisan 

batuan dasar rigid, dapat dinyatakan sebagaimana terlihat pada Persamaan 2.64.  
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Variabel H pada Persamaan 2.64 merupakan ketebalan dari lapisan tanah, “VS” 

adalah kecepatan rambat gelombang dan “ω” adalah frekuensi gelombang. Kramer (1996) 

juga menyatakan bahwa untuk damping ratio (ξ) yang kecil maka faktor amplifikasi berubah-

ubah menurut frekuensi dari gelombang. Faktor amplifikasi akan mencapai maksimum jika 

kH = /2+n   tetapi tidak pernah mencapai harga tak berhingga karena nilai “ξ” selalu positif. 

Frekuensi maksimum akan terjadi pada frekuensi dari natural lapisan tanah. Disamping itu 

juga dinyatakan bahwa jawaban umum dari persamaan rambatan gelombang pada lapisan 

tanah dan batuan elastis dapat dinyatakan sebagaimana terlihat pada Persamaan 2.65, 

sedangkan faktor amplifikasinya dapat dinyatakan sebagaimana terlihat pada Persamaan 2.66. 
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Perambatan gelombang pada lapisan tanah lebih dari satu lapis sebagaimana terlihat 

pada Gambar 2.37 (Kramer, 1996) dan terletak di atas lapisan batuan dasar elastis dapat 

dinyatakan dengan Persamaan 2.67. Koefisien “A” dan “B” pada Persamaan 2.67 adalah 

amplitudo dari gelombang yang merambat pada lapisan tanah. “A” menyatakan 

amplitudo gelombang yang bergerak ke atas sedangkan “B” menyatakan amplitudo 

gelombang yang bergerak kebawah. Tegangan geser yang terjadi pada lapisan tanah 

merupakan fungsi dari complex shear modulus G* sebagaimana terlihat pada 

Persamaan 2.68. 
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Gambar 2. 37. Model Lapisan Tanah untuk Analisis Perambatan Gelombang (Kramer, 1996) 
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Dengan menggunakan koordinat “Z” sebagai koordinat lokal, displacement pada 

bagian atas dan bawah dari lapisan ke “m” dapat ditentukan dari Persamaan 2.69 dan 

Persamaan 2.70. Pada perpindahan antar lapisan, maka nilai perpindahan pada bagian bawah 

lapisan ke “m” sama dengan perpindahan bagian atas lapisan “m+1” sebagaimana terlihat 

pada Persamaan 2.71. Tegangan Geser yang terjadi pada lapisan ke “m” dapat dinyatakan 

dengan Persamaan 2.72 dan Persamaan 2.73. 

Nilai “Am” dan “Bm” pada Persamaan 2.72 dan Persamaan 2.73 merupakan 

amplitudo gelombang yang bergerak pada lapisan ke “m”. Hubungan antara “Am” dan 

“Am+1” serta “Bm” dan “Bm+1” dapat dinyatakan dengan Persamaan 2.74 dan Persamaan 

2.75.  Jika  m* = km*Gm*/(km+1*Gm+1*) disebut sebagai complex impedance ratio antara 

lapisan ke “m” dan “m+1” dan tegangan geser pada permukaan tanah = 0 maka A1 = B1. 

Dengan pendekatan berulang, maka nilai “Am” dan “Bm” dapat diperoleh dengan 

menggunakan Persamaan 2.76 dan Persamaan 2.77 dengan faktor aplifikasi antara lapisan ke 

“i” dan “j” dapat dinyatakan dengan Persamaan 2.78. 
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Untuk mendapatkan model ground motion di atas permukaan tanah maka dilakukan 

analisis dengan menggunakan Deret Fourier (Kramer, 1996; Irsyam, 2010). Gelombang 

gempa yang berupa fungsi acak didekati dengan fungsi-fungsi sinusoidal. Amplitudo masing-

masing gelombang sinusoidal (harmonic wave) tersebut kemudian dijumlahkan. Pendekatan 

umum dengan menggunakan Deret Fourier dilakukan dengan menggunakan Persamaan 2.79. 

Harga c1, cn dan bn pada Persamaan 2.79 dapat dihitung dengan menggunakan Persamaan 

2.80 sampai Persamaan 2.82.  
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2.2.11.3. Penentuan Elevasi Batuan Dasar  

Penentuan elevasi batuan dasar atau ketebalan lapisan sedimen di atas batuan dasar 

merupakan salah satu tahapan penting pada analisis kondisi tanah lokal. Banyak cara yang 

dapat digunakan untuk memperkirakan elevasi batuan dasar. Dua pendekatan umum untuk 

menentukan elevasi batuan dasar yaitu dengan metode invasive (sebagai contoh dengan 

melakukan pengeboran langsung kedalam lapisan tanah) dan metode non-invasive (sebagai 

contoh dengan melakukan penelitian Multichannel Analysis of Surface Wave/MASW atau 

Single Station Microtremor). Salah satu cara yang dapat digunakan untuk memperkirakan 
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elevasi batuan dasar adalah dengan menggunakan single station feedback seismometer 

(Claudet et al., 2009, Johansson et al., 2008).  

Perhitungan elevasi batuan dasar diperoleh dengan menggunakan metode HVSR 

(Horizontal-to Vertical Spectral Ratio). Tiga komponen gelombang ambien (NS, EW dan V) 

yang diperoleh dengan menggunakan seismometer dianalisis dengan membandingkan nilai 

fourier spektra amplitudo gelombang horizontal terhadap spektra amplitudo gelombang 

vertikal. HVSR pertama kali diperkenalkan oleh Nogoshi and Igarashi (1971) dan 

dikembangkan oleh Nakamura (1989). Dalam  teknik  ini  efek  sumber  dapat  diperkecil  

dengan normalisasi  spektrum  amplitudo horisontal  dengan  spektrum  amplitudo  vertikal. 

Dengan mengambil asumsi bahwa  gelombang  geser  mendominasi  microtremor, 

rasio horisontal-ke-vertikal  spektral amplitudo microtremor hampir  sama  dengan  fungsi  

transfer  gelombang  antara  permukaan  tanah  dan lapisan batuan.   Nakamura (1989) 

menunjukkan bahwa frekuensi pada saat nilai spektra H/V mencapai puncak menunjukkan 

nilai dari frekuensi dominan (Fo) lapisan tanah. Gambar 2.38. menunjukkan contoh hasil 

pencatatan gelombang ambien yang ditangkap dengan menggunakan seismometer (SESAME, 

2004). Pada gambar tersebut terlihat hasil pembacaan tiga komponen gelombang ambien dan 

pengolahan ketiga gelombang dengan pendekatan HVSR. Gambar 2.39 menunjukkan contoh 

hasil analisis HVSR (SESAME, 2004). Delgado et al. (2000) menyampaikan bahwa jika SNS, 

SEW dan SV masing masing adalah nilai fourier spektra ampliudo gelombang NS, EW dan 

V, maka nilai H/V dapat dihitung dengan menggunakan Persamaan 2.83.  
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Gambar 2. 38. Contoh Tiga Komponen Gelombang Ambien (Sesame, 2004)  
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Gambar 2. 39. Contoh Hasil Analisis HVSR (Sesame, 2004)  

 

Nilai “Fo” dapat digunakan untuk memperkirakan elevasi batuan dasar dengan 

menggunakan dua pendekatan yang masing-masing telah dikembangkan oleh (Ibs-von Seht 

and Wohlenberg, 1999; Parolai et al., 2002). Secara umum rumus empirik yang 

dikembangkan oleh Ibs-von Seht and Wohlenberg (1999) dan Parolai et al. (2002) dapat 

dilihat pada Persamaan 2.84.  Variabel “Z” pada Persamaan 2.84 adalah ketebalan lapisan 

sedimen di atas batuan dasar dengan asumsi lapisan sedimen terdiri dari satu lapisan, 

sedangkan “a” dan “b” adalah dua parameter yang nilainya dapat diambil dari Tabel 2.7. Nilai 

“a” dan “b” sebagaimana terlihat pada Persamaan 2.84 dan Tabel 2.7. dikembangkan oleh 

kedua peneliti tersebut. 

 

                                                                                                                                                                                            (2. 84) 

 

Tabel 2. 7. Parameter a dan b untuk Perhitungan Ketebalan Lapisan Sedimen (Ibs-von Seht 

dan Wohlenberg, 1999; Parolai et al., 2002)  

Fitting Parameters 
References 

a (meter) b 

96 -1.388 Ibs-von Seht and Wohlenberg (1999) 

108 -1.551 Parolai et al. (2002) 
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2.3. Kajian Pustaka 

2.3.1. Kajian Penelitian Seismic Hazard di Indonesia 

PSHA pertama kali diperkenalkan oleh Allin Cornell pada tahun 1966 (McGuire, 2008). Pada 

tahun 1970 Cornell dan Luis Esteva (McGuire, 2008) menyempurnakan konsep dasar dari 

PSHA. Konsep dasar dari analisis ini tetap dipakai sampai sekarang oleh para ilmuwan. 

Perubahan penting yang terus dilakukan sampai saat ini mencakup model analisis dan teknik 

perhitungan. Konsep dasar yang digunakan pada PSHA adalah teorema probabilitas total 

(Total Probability Theorem) yang dikembangkan oleh McGuire. 

Penelitian seismic hazard di Indonesia sudah diperkenalkan sejak tahun 1983 dengan 

diterbitkannya peta hazard gempa untuk pertama kali melalui Departemen Pekerjaan Umum 

pada tahun 1983 menerbitkan Peraturan Perencanaan Tahan Gempa Indonesia untuk Gedung 

(selanjutnya dikenal sebagai PPTI-UG, 1983). PPTGI-UG (1983) merupakan hasil kerjasama 

antara Pemerintah Indonesia dan New Zealand (Beca Carter Hollings dan Ferner LTD., 

1978). Peta hazard gempa pada PPTI-UG 1983 menggunakan periode ulang gempa 225 

tahun. 

Shah dan Boen (1996) melakukan penelitian seismic hazard di Indonesia untuk 

probabilitas 10% terlampaui selama 50 tahun umur bangunan atau periode ulang gempa 500 

tahun dengan pendekatan sumber gempa 2-D (Area Source). Model atenuasi yang digunakan 

adalah Fukushima dan Tanaka (1990). Penelitian Shah dan Boen (1996) dilanjutkan oleh 3 

tim peneliti lain yaitu Kertapati (1999), Firmansyah dan Irsyam (1999) dan Najoan et al. 

(1999). Hasil penelitian keempat tim peneliti tersebut secara bersama-sama diolah dan 

menghasilkan Peta Hazard Gempa yang diterbitkan oleh Departemen Pekerjaan Umum 

(2002) dan selanjutnya dikenal sebagai SNI 03-1726-2002 dalam bentuk peta PGA. 

Probabilitas kejadian gempa yang digunakan oleh keempat tim peneliti yaitu 10% terlampaui 

untuk umur bangunan 50 tahun. Model sumber gempa yang digunakan oleh Kertapati (1999) 

serta Firmansyah dan Irsyam (1999) adalah 2-D sedangkan Najoan  et al. (1999) 

menggunakan model sumber gempa Gridded Seismicity. Model atenuasi yang digunakan oleh 

Kertapati (1999) adalah model atenuasi Fukushima dan Tanaka (1990) sedangkan Firmansyah 

dan Irsyam (1999) menggunakan model atenuasi Joyner dan Boore (1993). Najoan  et al. 

(1999) menggunakan model atenuasi Fukushima dan Tanaka (1990) serta Joyner dan Boore 

(1993). 

Petersen et al. (2007) melakukan penelitian seismic hazard untuk wilayah Asia 

Tenggara. Penelitian ini dilakukan sebagai respon dari kejadian gempa yang terjadi di Aceh 

pada tahun 2004. Penelitian yang didanai oleh United State Agency for International 

Development (USAID) dan Indian Ocean Tsunami Warning System bertujuan 

mengembangkan Peta Seismic Hazard yang dapat digunakan untuk membantu para ahli 
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struktur dan geoteknik pada perencanaan bangunan tahan gempa. Lokasi Penelitian adalah 

Indonesia (wilayah Sumatera dan Jawa), Malaysia dan Thailand.  Data gempa yang 

digunakan adalah data gempa sampai tahun 2007. Pada setiap lokasi pengamatan selalu 

melibatkan tenaga ahli geologi dan geoteknik setempat agar transfer keahlian dapat terwujud 

pada penelitian ini. Analisis seismic hazard menggunakan probabilitas 2% dan 10% 

terlampaui selama 50 tahun. Sumber gempa yang digunakan adalah shallow background (0-

50 km), intermediate background (50-150 km), deep background (150-250 km), Sunda 

smoothed seismicity, crustal fault dan Sunda Subduction zone. Penelitian yang dilakukan 

menghasilkan peta seismic hazard (PGA, spektra 0.2s dan spektra 1s ) untuk wilayah 

Sumatera dan Jawa masing-masing dengan probabilitas 2% dan 10% terlampaui selama 50 

tahun. Penelitian ini juga menghasilkan peta seismic hazard untuk wilayah Malaysia dan 

Thailand. Penelitian yang dilakukan menggunakan software yang dikembangkan oleh USGS. 

Sengara et al. (2007) melakukan penelitian seismic hazard dengan pendekatan 3-D 

untuk kota Jakarta dan Site Specific Response Analysis (SSRA) untuk gedung Plaza Indonesia 

II. Model sumber gempa yang digunakan adalah 3-D untuk sumber gempa subduksi dan 

shallow crustals faults dengan radius maksimum 500 km. Pada analisis seismic hazard 

digunakan pendekatan probabilistik dengan software dari EZ-Frisk 2007 dan periode ulang 

gempa 475 tahun. Fungsi atenuasi yang digunakan adalah dari Youngs et al. (1997) untuk 

sumber gempa subduksi, sedangkan untuk sumber gempa shallow crustal faults menggunakan 

model atenuasi dari Sadigh et al. (1997) dan Boore et al. (1997). 

Mahesworo (2008) melakukan penelitian untuk mendapatkan ground motion untuk 

empat kota besar di wilayah Sumatera berdasarkan hasil analisis seismic hazard dengan 

menggunakan model sumber gempa 3-D. Empat kota objek penelitian yang telah dilakukan 

adalah kota Banda Aceh, Bandar Lampung, Bengkulu dan Padang. Sumber gempa yang 

digunakan pada penelitian ini adalah subduksi Sumatera dan Sesar Sumatera. Fungsi atenuasi 

yang digunakan pada penelitian ini adalah dari Youngs et al. (1997), Boore et al. (1997) dan 

Sadigh et al. (1997). Analisis seismic hazard dan pembuatan ground motion yang dilakukan 

menggunakan program bantu EZ-Frisk version 7-20. 

Irsyam et al. (2008
a
) melakukan penelitian untuk membuat Peta Seismic Hazard di 

wilayah Sumatera dan Jawa serta Peta Mikrozonasi Gempa Kota Jakarta. Penelitian seismic 

hazard dilakukan dengan pendekatan probabilitas 10% dan 2% terlampaui untuk waktu 50 

tahun dengan model sumber gempa 3-D. Penelitian dilakukan untuk mendapatkan PGA dan 

spektra percepatan 0.2s dan 1s. Analisis kelengkapan data gempa dilakukan untuk data gempa 

sejak 1897 sampai 2004. Model sumber gempa yang digunakan pada penelitian ini adalah 

Sumatera Subduction, Sumateran Faults, Sunda Arc Subduction, Reverse Trusting Faults dan 
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Java Shallow Crustal Faults.  Analisis seismic hazard menggunakan pendekatan PSHA 

dengan model atenuasi dari Youngs et al. (1997), Boore et al. (1997) dan Sadigh et al. (1997).  

Hutapea dan Mangape (2009) melakukan penelitian hazard gempa di batuan dasar 

untuk wilayah Jakarta. Hutapea dan Mangape (2009) menggunakan pendekatan teori 

probabilitas total dengan menggunakan program USGS-PSHA 2007 dari USGS. Model 

sumber gempa menggunakan 3-D dengan periode ulang gempa 475 tahun (probabilitas 10% 

selama 50 tahun). Tiga model sumber gempa yang digunakan pada penelitian ini yaitu 

subduksi, fault dan background dengan radius maksimum 500 km. Pada penelitian ini juga 

dikembangkan ground motion di batuan dasar dengan menggunakan program SYNTH.  

Makrup (2009) melakukan penelitian pengembangan peta deagregasi hazard untuk 

Indonesia. Penelitian dilakukan untuk mendapatkan peta PGA dan spektra percepatan 0.2s 

dan 1s dengan pendekatan probabilitas total. Penelitian yang dilakukan menggunakan 

probabilitas terlampaui 2% dan 10% selama 50 tahun. Pada penelitian ini juga dihasilkan 

software yang dapat digunakan untuk pembuatan peta deagregasi gempa dan peta seismic 

hazard dengan menggunakan beberapa fungsi atenuasi termasuk di dalamnya juga 

menggunakan model atenuasi Next Generation Attenuation (NGA). Program yang dibuat oleh 

Makrup (2009) menggunakan bahasa pemrograman FORTRAN. 

Sengara et al. (2009) melakukan penelitian seismic hazard untuk Pulau Sumatera, 

Jawa dan Nusa Tenggara dengan pendekatan probabilitas 2% dan 10% terlampaui selama 50 

tahun untuk mendapatkan PGA, spektra 0.2s dan 1s. Untuk analisis seismic hazard, 

digunakan software dari EZ-Frisk yang dikembangkan pada tahun 2009. Sumber gempa yang 

digunakan pada penelitian ini adalah subduksi dan patahan dangkal. Pada penelitian ini 

digunakan model atenuasi NGA dari Idriss (2008), Campbell dan Bozorgnia (2008) serta 

Boore dan Atkinson (2008) untuk sumber gempa patahan dangkal, sedangkan untuk sumber 

gempa subduksi menggunakan model atenuasi dari Youngs et al. (1997).  

Asrurifak et al. (2010) melakukan penelitian seismic hazard untuk membuat peta 

spectra hazard di Indonesia dengan periode ulang 2500 tahun atau probabilitas 2% terlampaui 

selama 50 tahun. Pada penelitian ini dihasilkan percepatan tanah puncak (PGA) dan spektra 

percepatan 0.2s dan 1s. Penelitian ini mengacu pada International Codes Council Inc. tahun 

2009 (yang selanjutnya dikenal sebagai IBC-2009) dengan pendekatan total probability 

theorem dengan model sumber gempa 3-D. Pada penelitian ini model sumber gempa yang 

digunakan adalah subduksi, fault, shallow background dan deep background dengan model 

atenuasi NGA dari Boore dan Atkinson (2008), Campbell dan Bozorgnia (2008) serta Chiou 

dan Youngs (2008) untuk model sumber gempa shallow background dan fault sources. Pada 

penelitian ini juga dihasilkan rumus konversi magnituda gempa untuk wilayah Indonesia.  
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Asrurifak (2010) melakukan penelitian seismic hazard di seluruh wilayah Indonesia 

untuk mendapatkan nilai PGA, spektra 0.2s dan spektra 1s dengan probabilitas 2% dan 10% 

selama 50 tahun. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan pendekatan PSHA dan DSHA. 

Penelitian yang telah dilakukan mengacu pada IBC-2009. Model sumber gempa yang 

digunakan pada penelitian ini adalah subduksi, background (gridded seismicity) dan shallow 

crustal. Fungsi atenuasi yang digunakan pada penelitian ini adalah model NGA dari Boore 

dan Atkinson (2008), Campbell dan Bozorgnia (2008) serta Chiou dan Youngs (2008) untuk 

sumber gempa shallow crustal.  Untuk sumber gempa subduksi menggunakan fungsi atenuasi 

dari Youngs et al. (1997), Atkinson dan Boore (2003) dan Zhao et al. (2006). Untuk sumber 

gempa background menggunakan Atkinson dan Boore (2003) dan Youngs et al. (1997). 

 

2.3.2. Kajian Penelitian Seismic Hazard di Luar Wilayah Indonesia  

Beberapa penelitian seismic hazard yang dilakukan di luar wilayah Indonesia diantaranya 

dilakukan oleh Jaiswal dan Sinha (2006) yang melakukan penelitian seismic hazard di India 

dengan pendekatan probabilitas 10% terlampaui selama 50 tahun. Yadav et al. (2008) 

melakukan penelitian seismic hazard di wilayah Gujarat India dengan pendekatan 

probabilistik 10% terlampaui selama 50 tahun. Palloplee et al. (2008) melakukan penelitan 

seismic hazard di wilayah Thailand dengan pendekatan probabilitas  2% untuk waktu 10 

sampai 100 tahun. Leyton et al. (2009) melakukan penelitian seismic hazard dengan 

pendekatan probabilistik untuk wilayah Arica dan Taitau di Negara Chile.  Pada penelitian ini 

Leyton et al. (2009) menggunakan probabilitas 10% terlampaui dalam waktu 50 tahun.  

Wong et al. (2009) melakukan pengembangan penelitian probabilistik dan 

deterministik untuk lokasi University of California Berkeley dan Lawrence Berkeley National 

Laboratory. Penelitian ini menggunakan data sumber gempa dengan radius maksimum 50 

km. PSHA yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan probabilitas 50%, 10% dan 2% 

terlampaui selama 50 tahun dan probabilitas 10% terlampaui selama 100 tahun. Model 

atenuasi yang digunakan pada penelitian ini adalah semua model NGA dari Chiou dan 

Youngs (2008), Champbell dan Bozorgnia (2008), Abrahamson dan Silva (2008), Boore dan 

Atkinson (2008) dan Idris (2008). Pada penelitian ini juga dilakukan pendekatan DSHA untuk 

84
th
 Percentile serta directivity effect untuk jarak site ke sumber 0.2 – 0.5 km. 

Beberapa penelitian dengan pendekatan DSHA juga sering dilakukan secara terpisah 

dari PSHA. Penelitian ini pada umumnya dilakukan untuk mendapatkan spektra percepatan di 

batuan dasar pada satu lokasi dengan kekhususan tertentu. Hull et al. (2003) melakukan 

penelitian deterministik pada 12 lokasi dam di wilayah Utara Oregon USA. Sumber gempa 

yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 54 dengan jarak maksimum 200 km. Diantara 

ke-54 sumber gempa tersebut terdapat 12 sumber gempa shallow crustal faults dengan radius 
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maksimum 50 km. Model atenuasi yang digunakan pada penelitian ini adalah dari 

Abrahamson dan Silva (1997) dan dari Youngs et al. (1997).  

Mualchim (2005) melakukan penelitian DSHA dengan tujuan untuk melihat pengaruh 

dari beban gempa terhadap seluruh infrastruktur di wilayah California. Penelitian ini juga 

bertujuan untuk memberikan masukkan kepada Pemerintah Amerika untuk tidak membangun 

infrastruktur disekitar wilayah sesar. Fungsi atenuasi yang digunakan pada penelitian ini 

adalah dari Abrahamson dan Silva (1997), Boore et al. (1997), Champbell dan Bozorgnia 

(2003) serta dari Sadigh et al.  (1997).   

Moratto et al. (2007) melakukan penelitian DSHA untuk wilayah Greece  

berdasarkan input synthetic seismograms untuk periode diatas 1 hz. Pada penelitian ini 

Moratto et al. (2007) membagi grid wilayah seluas 0.2
o
 x 0.2

o
. Sumber gempa yang 

digunakan adalah 67 lokasi shallow crustal faults dengan radius maksimum 282 km dan 

kedalaman maksimum 50 km.  

Ganaphaty (2010) melakukan penelitian DSHA pada lokasi peninggalan sejarah pada 

lokasi Tamil Nandu India dengan menggunakan data gempa berdasarkan catatan sejarah 

kegempaan dan catatan instrumental yang bersumber dari 6 lokasi shallow crustal faults. 

Model atenuasi yang digunakan pada penelitian ini adalah dari Iyengar dan Raghukanth 

(2004).  

Dari hasil kajian terhadap beberapa penelitian yang telah dilakukan baik dari dalam 

negeri maupun dari luar wilayah Indonesia, terlihat adanya konsep pendekatan yang sama 

yang dilakukan oleh para peneliti, yaitu menggunakan pendekatan PSHA dan/atau DSHA 

untuk memperkirakan besarnya percepatan gerak tanah di batuan dasar (PGA, spektra 0.2s 

dan spektra 1s). Penelitian yang dilakukan di Indonesia sebelum tahun 2010 lebih banyak 

menggunakan pendekatan PSHA dibandingkan DSHA. Penelitian terkini yang dilakukan oleh 

para peneliti di Indonesia pada umumnya menggunakan pendekatan model 3-D dengan 

sumber gempa subduksi, fault dan background dengan probabilitas 2% dan 10% terlampaui 

selama 50 tahun. Sejak tahun 2010 para peneliti di Indonesia sudah menggabungkan dua 

metode analisis, yaitu probabilistik dan deterministik untuk mendapatkan Maximum 

Considered Earthquake (MCE) di batuan dasar.  

Beberapa penelitian dengan pendekatan deterministik yang dilakukan di luar wilayah 

Indonesia sudah memasukkan directivity effect pada perhitungan MCE.  Penelitian tentang 

directivity effect dilakukan oleh Yin et al. (2008). Pada penelitian ini ditemukan adanya 

perbedaan nilai percepatan gerakan tanah yang dihitung dengan model atenuasi NGA dengan 

data yang dicatat dengan alat pencatat gerakan tanah. Perbedaan data percepatan dipengaruhi 

oleh arah rupture strike normal dan strike parallel untuk beberapa lokasi pengamatan dengan 

jarak 3 km sampai 5 km dari sumber gempa shallow crustal faults. Day et al. (2008) 
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melakukan penelitian untuk melihat directivity effect dari sumber gempa yang terletak pada 

jarak maksimum 15 km dengan menggunakan pendekatan numeris dan pembuatan model 

simulasi. Penelitian directivity effect yang diamati oleh Day et al. (2008) bersumber dari 

sumber gempa fault dengan mekanisme strike-slip. 

Luco et al. (2007) menemukan adanya ketidak-seragaman probabilitas kehancuran 

bangunan di permukaan tanah jika bangunan di bebani dengan beban gempa dari hasil PSHA 

di batuan dasar. Perbedaan probabilitas ini disebabkan perbedaan bentuk struktur, material 

yang digunakan dan percepatan gerakan tanah dipermukaan.  Penelitian terbaru tentang 

seismic hazard menggabungkan pendekatan probabilistik, deterministik dan probabilitas 

kehancuran bangunan untuk menentukan nilai MCE. Pendekatan terbaru pada analisis seismic 

hazard disampaikan oleh ASCE/SEI 7-10 (2010) berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh Luco et al. (2007). Dengan memasukkan probabilitas kehancuran bangunan, 

maka analisis seismic hazard tidak hanya menentukan besarnya MCE di batuan dasar tetapi 

sudah mempertimbangkan resiko kehancuran bangunan di permukaan. Ground motion yang 

dihitung dengan memasukkan resiko kehancuran bangunan di permukaan juga dikenal 

sebagai Risk Targetted Ground Motion (ASCE/SEI 7-10, 2010). Analisis seismic hazard ini 

hanya dapat dilakukan jika penelitian tentang probabilitas kehancuran bangunan akibat beban 

gempa sudah didapatkan. Hasil penelitian probabilitas kehancuran bangunan akibat beban 

gempa berbentuk kurva kehancuran bangunan (Fragility Curve). ASCE/SEI 7-10 (2010) 

menyampaikan bahwa MCE yang dihasilkan dengan memasukkan resiko kehancuran 

bangunan dikenal sebagai Risk Adjusted Maximum Considered Earthquake (MCER). 

Penelitian untuk mendapatkan fragility curve sudah lama dilakukan oleh para peneliti. 

Karim dan Yamazaki (2001) melakukan penelitian dengan pendekatan simulasi numeris 

untuk mencari kurva kehancuran pier jembatan akibat beban gempa.  Hwang et al. (2001) 

melakukan penelitian untuk melihat pengaruh dari beban gempa terhadap kehancuran dari 

struktur jembatan beton. Tantala dan Deodatic (2002) melakukan penelitian untuk 

mendapatkan kurva probabilitas kehancuran bangunan tingkat tinggi. Lin dan Adams (2007) 

menyampaikan hasil penelitiannya untuk mencari probabilitas kehancuran bangunan dam 

diwilayah barat Kanada. Luco et al. (2007) menyampaikan satu model kurva kehancuran 

untuk bangunan gedung. Krawinkler et al. (2009) melakukan penelitian untuk memperoleh 

probabilitas kehancuran pada bangunan gedung akibat beban gempa.  

 

2.3.3. Kajian Penelitian Mikrozonasi Gempa 

Kehancuran bangunan di suatu wilayah akibat peristiwa gempa secara umum sangat 

dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor penting yaitu sumber dan kekuatan gempa, kondisi geologi 

dan geoteknik wilayah serta kondisi fisik bangunan. Mikrozonasi gempa merupakan suatu 
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proses untuk mengetahui respon dari kondisi geologi dan geoteknik pada suatu wilayah 

terhadap peristiwa gempa. Data-data penting yang diperlukan pada pembuatan dan 

pengembangan mikrozonasi gempa adalah kondisi geologi, geoteknik, respon dari lapisan 

tanah terhadap gelombang gempa, elevasi muka air tanah, sifat statis dan dinamis dari lapisan 

tanah setempat. Sitharam dan Anbazhagan (2008) menyampaikan bahwa data pengamatan 

kondisi tanah lokal (SSA) yang diperlukan pada pembuatan mikrozonasi gempa dapat 

dilakukan dengan menggunakan borehole untuk memperoleh data diskripsi dan lokasi tanah 

setempat, data geoteknik, kondisi tanah, data geologi, data hidrologi dan data akuifer.  

Nath dan Thingbaijan (2009) menyampaikan bahwa untuk pembuatan mikrozonasi 

gempa, maka data kondisi lokal yang diperlukan adalah kondisi lapisan tanah dan kondisi 

dinamis tanah yang meliputi data kecepatan rambat gelombang geser “VS”, modulus geser 

tanah “Gs” dan faktor redaman tanah. Disamping itu juga disampaikan bahwa kecepatan 

rambat gelombang dapat ditentukan dengan pendekatan persamaan empiris dengan 

menggunakan nilai N-SPT, Multi-Channel Analysis of Surface Waves (MSAW) dan spectral 

analysis. 

Manfaat penting yang dapat diperoleh dengan pembuatan mikrozonasi gempa adalah 

diketahuinya secara dini resiko rawan gempa disuatu wilayah berdasarkan kondisi geologi 

dan geoteknik wilayah tersebut. Pembuatan mikrozonasi gempa membutuhkan kerjasama dari 

para ahli geologi, seismologi dan geoteknik. Karena peristiwa gempa merupakan peristiwa 

yang tidak pernah berhenti, maka pembuatan dan pengembangan mikrozonasi gempa harus 

selalu diperbaharui seiring dengan berubahnya atau bertambahnya peristiwa gempa yang 

berpotensi berpengaruh pada suatu wilayah.  

Sitharam dan Anbazhagan (2008) menyampaikan bahwa pembuatan mikrozonasi 

gempa dapat dipisahkan berdasarkan tingkat atau level ketelitian data yang digunakan pada 

perhitungan perambatan gelombang gempa. Bard et al. (1995) membagi level mikrozonasi 

gempa menjadi 3 tingkatan berdasarkan tingkat resolusi peta yang akan dihasilkan, volume 

data geoteknik dan geologi dan tingkat kompleksitas analisis yang dibutuhkan. TC4-ISSMGE 

(1999) membagi level mikrozonasi gempa menjadi 4 (empat) yaitu : 

1. Level 1 menghasilkan peta mikrozonasi gempa dengan skala 1:1000000 – 1:50000 

dengan menggunakan data gempa historis dan data geologi dan geoteknik. 

2. Level 2 menghasilkan peta dengan skala 1:100000 sampai 1:10000 dengan 

menggunakan data yang diambil dari pengujian dengan menggunakan array 

microtremor. 

3. Level 3 menghasilkan peta dengan skala 1:25000 – 1:5000 dengan menggunakan data 

investigasi geoteknik secara lengkap dan pengujian respon lapisan tanah terhadap 

gelombang gempa. 
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4. Level 4 merupakan penyempurnaan dari level 3 dengan memasukkan hasil investigasi 

geoteknik, pengujian respon lapisan tanah terhadap gelombang gempa, melakukan 

analisis pengaruh gelombang gempa terhadap liquefaction, land slide dan kehancuran 

bangunan (vulnerability).   

Untuk mengetahui pengaruh dari lapisan tanah pada perambatan gelombang gempa, 

maka posisi dari bedrock (batuan dasar) menjadi persyaratan penting yang harus diketahui. 

Sitharam dan Anbazhagan (2008) membagi batuan dasar menjadi dua jenis yaitu seismic 

bedrock dan engineering bedrock. Seismic bedrock adalah lapisan batuan yang mempunyai 

kemampuan merambatkan gelombang geser gempa dengan kecepatan minimum 3000 m/s. 

Seismic bedrock digunakan pada analisis seismic hazard.  Sedangkan engineering bedrock 

adalah lapisan batuan yang memiliki kemampuan merambatkan gelombang geser gempa 

dengan kecepatan minimum 700 m/s. 

Penelitian mikrozonasi gempa telah dilakukan sejak lama. Beberapa penelitian yang 

dilakukan selama 15 tahun terakhir diantaranya oleh Turnbull (2000) yang melakukan 

penelitian effect dari amplifikasi dari ground motion yang menyebabkan meningkatnya resiko 

kegempaan di kota Bundaberg. Pada penelitian ini juga dilakukan analisis spectra ratio 

dengan menggunakan seismogram yang dihasilkan dari penelitian microtremors. Pada 

penelitian ini kota Bundaberg dibagi menjadi grid dengan spasi setiap 1 x 1 km
2
. Untuk 

perhitungan perambatan gelombang atau perhitungan amplifikasi spektra digunakan metode 

Nakamura (1989), sedangkan untuk perhitungan hazard di batuan dasar digunakan metoda 

Gumbel. Sumber gempa yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber gempa dengan 

radius maksimum 120 km  dengan  menggunakan 200 titik pengamatan microseismogram. 

Slob et al. (2002) melakukan penelitian mikrozonasi gempa di kota Armenia, 

Columbia. Analisis perambatan gelombang menggunakan model 1-D dengan fasilitas 

program SHAKE. Data kondisi geoteknik setempat diambil dari 6 lokasi borehole  dan data 

N-SPT. Peta mikrozonasi gempa dibuat untuk spektra 0.1s, 0.2s dan 1s. 

Haile (2004) melakukan penelitian mikozonasi gempa kota Addis Ababa (ibu kota 

Ethiopia) dengan menggunakan alat pendeteksi Microtremors. Posisi alat penelitian 

microtremors diletakkan pada setiap interval grid 5 x 5 km. Pada penelitian ini juga dilakukan 

pengeboran pada 5 titik untuk mendapatkan data N-SPT dan boring log. Perhitungan spektra 

di permukaan pada lokasi titik boor dilakukan dengan menggunakan program SHAKE 

sedangkan pada titik pengamatan microtremors menggunakan metode Fourier Amplitude 

Spectra.  

Tuldhar et al. (2004) melakukan observasi mikrozonasi gempa di kota Hanoi Vietnam 

dengan menggunakan alat penelitian Microtremor. Kota Hanoi mempunyai ukuran 35 x 54 
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km
2
. Sebanyak 63 titik pengamatan dilakukan di kota Hanoi dengan melakukan pengamatan 

dengan membandingkan spectral ratio horizontal terhadap vertikal.  

Destegul (2004) melakukan observasi untuk pembuatan mikrozonasi gempa di 

wilayah Lalitpur Nepal. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mencari PGA, respon spektra 

percepatan dan faktor amplifikasi dengan pendekatan numeris. Untuk penelitian ini data bore-

log, posisi dari bedrock, elevasi muka air tanah, shear wave velocity, unit weight, shear 

modulus dan damping  menjadi masukkan pada analisis. Pada penelitian ini juga digunakan 

analisis sensitivitas untuk mencari parameter yang paling dominan pada analisis perambatan 

gelombang. Analisis perambatan gelombang dimodelkan dengan 1-D dan menggunakan 

program SHAKE-2000 untuk mencari ground motion di permukaan. Jumlah titik pengamatan 

borehole sebanyak 17 titik yang tersebar pada area seluas 6 x 6 km
2
.  

Ansal et al. (2004) melakukan penelitian mikrozonasi gempa untuk mitigasi gempa di 

wilayah Turkey. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan verifikasi terhadap manual 

mikrozonasi gempa untuk wilayah Turkey yang dikeluarkan oleh Depertemen Pekerjaan 

Umum Turkey. Pada penelitian ini digunakan peta dengan skala 1:5000 – 1:1000. Penelitian 

diawali dengan PSHA untuk menentukan ground motion yang akan digunakan pada SSA. 

Analisis seismic hazard menggunakan periode ulang gempa 100 tahun dan spektra percepatan 

0.2s dan PGA. Pada penelitian ini wilayah pengamatan dibagi menjadi grid dengan ukuran 

500 x 500 m
2
.  Jumlah borehole sebanyak 97 titik dan 6 titik pengamatan CPT disiapkan 

untuk mendapatkan data-data dinamik tanah. Site amplification dihitung dengan 

menggunakan program EERA. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data N-SPT 

dan data conus resistance (qc). 

Dikmen dan Mirzaoglu (2005) melakukan penelitian mikrozonasi gempa di Yenisehir 

Bursa, wilayah Timur Laut Turkey dengan metode seismic noise pada 151 titik pengamatan. 

Pada penelitian ini digunakan metode Nakamura (1989) untuk perhitungan faktor amplifikasi. 

Wilayah pengamatan mempunyai luas 35 x 13 km
2
. Untuk perhitungan spektra percepatan 

menggunakan metode Fourier Spectra.  

Rao dan Satyam (2007) melakukan studi tentang liquifaksi untuk pembuatan 

mikrozonasi gempa di wilayah New Delhi India. Pada penelitian ini digunakan data N-SPT 

yang diperoleh dari 1200 titik pengeboran yang tersebar pada wilayah seluas 1485 km
2
. Untuk 

menentukan wilayah yang berpotensi mengalami proses liquefaksi, digunakan acuan physical 

properties dari tanah yaitu rata-rata D50  antara 0.02 mm sampai 1 mm, 10% lewat saringan 

dengan d < 0.005 mm, uniform coefficient (D60/D10) < 10, relative density < 75% dan PI < 

10. 

Sitharam dan Anbazhagan (2008) melakukan penelitian mikrozonasi gempa di 

wilayah Bengalore dengan luas area 220 km
2
. Pada penelitian ini dilakukan pengeboran di  
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850 titik untuk mendapatkan spektra percepatan di permukaan dengan pendekatan model 1-D, 

sedangkan 20 titik lain menggunakan model 2-D. Dari 850 titik borehole, 170 diantaranya 

digunakan untuk meneliti posisi dari batuan dasar.  Pada penelitian ini juga digunakan 58 titik 

pengamatan untuk analisis perambatan gelombang dengan menggunakan Multichannel 

Analysis of Surface Wave (MASW). Titik-titik pengamatan dengan metode MASW dipilih 

pada lokasi bangunan penting seperti rumah sakit, bangunan pemerintah, candi dan sekolah. 

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data N-SPT. Untuk pembuatan peta 

mikrozonasi gempa digunakan peta dengan skala 1:20000 dengan level mikrozonasi 3 (tiga). 

Sumber gempa yang digunakan untuk penelitian berjarak maksimum 350 km. Perhitungan 

amplifikasi pada lokasi titik bor dilakukan dengan menggunakan software SHAKE-2000. 

Beberapa penelitian mikrozonasi gempa juga telah dilakukan oleh para peneliti di 

Indonesia. Irsyam et al. (2008
a
) melakukan penelitian mikrozonasi gempa kota Jakarta. Pada 

penelitian ini digunakan model perambatan gelombang gempa 1-D dan menggunakan 

software NEERA untuk perhitungan propagasi gelombang gempa sampai ke permukaan. 

Asrurifak et al. (2009) juga menyampaikan hasil penelitan tentang percepatan tanah 

dipermukaan dengan menggunakan faktor amplifikasi dan mengacu pada IBC 2009. Spektra 

percepatan dipermukaan tanah didapat dengan mengalikan MCE di batuan dasar dengan site 

coefficient yang nilainya bergantung pada spektra yang digunakan dan jenis tanah. Spektra 

percepatan di permukaan tidak melihat kondisi nyata lapisan tanah di lokasi pengamatan.  

Dari hasil kajian terhadap penelitian mikrozonasi gempa yang dilakukan oleh 

beberapa ahli baik dari luar wilayah Indonesia maupun dari dalam negeri, maka pembuatan 

mikrozonasi gempa suatu wilayah sebaiknya diawali dengan analisis seismic hazard pada 

batuan dasar dan pemilihan ground motion pada wilayah bersangkutan. Ground motion yang 

digunakan pada SSA merupakan ground motion yang sesuai untuk daerah yang bersangkutan. 

Peta seismic hazard yang dibuat secara nasional kadang-kadang belum bisa digunakan secara 

langsung pada penelitian mikrozonasi. Pemerintah Turkey melalui Departemen Pekerjaan 

Umum setempat telah mengeluarkan manual yang digunakan sebagai acuan penelitian 

mikrozonasi gempa di wilayah Turkey (DRM, 2004). Salah satu klausal dalam manual 

tersebut menyebutkan bahwa Peta Hazard Gempa di Turkey yang dibuat secara nasional 

dengan skala 1:1.800.000 dianggap tidak memenuhi syarat sebagai acuan pembuatan 

mikrozonasi gempa suatu wilayah karena skala peta terlalu kecil dan informasi tentang nilai 

hazard tidak disampaikan pada peta tersebut. Penelitian regional seismic hazard perlu 

dilakukan dengan skala 1:25000.  

Persoalan lain yang juga terlihat dari hasil kajian di atas adalah penentuan ukuran grid 

yang digunakan.  Makin kecil ukuran grid akan makin baik tetapi mempunyai resiko terhadap 



 
 

88 
 

jumlah titik pengamatan. DRM (2004) menyampaikan ukuran grid terbaik adalah 500 x 500 

m
2
.  

Masalah penting yang sering dihadapi pada pembuatan mikrozonasi gempa suatu 

wilayah adalah penentuan posisi dari batuan dasar. DRM (2004) menyampaikan pentingnya 

menggunakan nilai VS ≥ 750 m/s sebagai dasar penentuan posisi batuan dasar, selain itu juga 

disampaikan bahwa untuk SSA pada lokasi dengan posisi batuan dasar kurang dari 30 meter 

dapat menggunakan data N-SPT. Jika kedalaman batuan dasar > 30 meter, maka SSA 

sebaiknya menggunakan hasil pengamatan microtremeor. Sitharam dan Anbazhagan (2008) 

menyampaikan bahwa penelitian mikrozonasi gempa harus menggabungkan pendekatan hasil 

survey geoteknik dan geologi. Penelitian mikrozonasi gempa dengan menggunakan 

pendekatan “VS30” sebagai dasar penentuan amplifikasi gelombang gempa menghasilkan 

ground motion di permukaan yang kurang tepat. Pendekatan awal untuk penelitian 

mikrozonasi gempa bisa menggunakan pendekatan “VS30” dan hasil penelitian ini perlu 

dikalibrasi setelah posisi atau elevasi batuan dasar diperoleh dengan pendekatan nilai VS ≥ 

750 m/s. 

  

2.3.4. Kajian Penggunaan Software pada Penelitian Seismic Hazard dan 

Mikrozonasi Gempa 

Hasil kajian penelitian seismic hazard dan mikrozonasi gempa menunjukkan adanya beberapa 

software yang sering digunakan pada penelitian seismic hazard dan mikrozonasi gempa. Pada 

penelitian seismic hazard, software yang dibuat oleh USGS dan Ez-Frisk  merupakan dua 

software yang sering digunakan. Untuk SSA program yang sering digunakan adalah SHAKE. 

Kedua jenis program ini merupakan program yang lengkap dan mudah untuk dioperasikan. 

Persoalan penting pada penggunaan kedua software tersebut adalah mahalnya biaya sewa 

yang harus dikeluarkan. Software lain yang juga sering digunakan pada SSA adalah NERA 

(Nonlinear Earthquakes site Response Analysis) yang dikembangkan oleh Bardet dan Tobita 

(2001) dari University of Southern California. Software ini sangat mudah untuk dioperasikan 

karena berbentuk software bantu yang dapat diikatkan (embedded) pada MS-Excel.   

Penelitian mikrozonasi gempa pada suatu wilayah membutuhkan informasi lengkap 

tentang struktur lapisan tanah (sedimen) di atas batuan dasar. Penelitian untuk memperkirakan 

profil kecepatan rambatan gelombang geser (VS) pada setiap lapisan tanah di atas batuan 

dasar merupakan salah satu tahapan penting pada SSA. Salah satu pendekatan yang sering 

dilakukan untuk memperkirakan profil kecepatan rambat gelombang geser adalah dengan 

memfaatkan gelombang ambien (Microtremor) yang dibangkitkan dari aktifitas lingkungan 

seperti gerakan pohon, gerakan kendaraan, gerakan angin dan lain-lain. Gelombang ambien 

dapat dideteksi dan dicatat dengan menggunakan peralatan seismometer. Gelombang hasil 
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pencatatan dengan seismometer kemudian diolah untuk menghasilkan profil VS dari lapisan 

tanah di atas batuan dasar. Salah satu software yang sering digunakan untuk mengolah data 

gelombang ambien adalah software Geopsy.     

Pengembangan software untuk penelitian seismic hazard pernah dilakukan oleh 

Makrup (2009). Pengembangan software untuk pembuatan mikrozonasi gempa belum pernah 

dilakukan di Indonesia. Pengembangan program yang menggabungkan kedua pendekatan 

tersebut di atas, seismic hazard dan mikrozonasi gempa, juga belum pernah dilakukan di 

Indonesia.    

 

2.4. Kerangka Pikir Penelitian 

Dari hasil kajian pustaka menunjukkan pentingnya melakukan penelitian hazard gempa 

dengan pendekatan kombinasi probabilistik (PSHA) dan deterministik (DSHA) serta 

penelitian analisis kondisi tanah lokal (SSA) untuk pembuatan dan pengembangan 

mikrozonasi gempa Kota Semarang. Analisis hazard gempa probabilistik dilakukan dengan 

pendekatan probabilitas 2% terlampaui selama 50 tahun. Analisis hazard gempa probabilistik 

dilakukan dengan mempertimbangkan probabilitas kehancuran bangunan dan faktor koreksi 

arah untuk spektra 0.2s dan 1s. Perhitungan spektra percepatan pada elevasi batuan dasar 

dilakukan dengan menggunakan fungsi atenuasi yang sama sebagaimana digunakan oleh Tim 

Revisi Gempa Indonesia (2010).  

Penelitian hazard gempa di batuan dasar dengan pendekatan probabilistik kemudian 

dikombinasikan dengan pendekatan deterministik dengan menggunakan skenario gempa 

maksimum dan jarak sumber gempa terdekat serta menggunakan fungsi atenuasi yang sama 

sebagaimana digunakan pada pendekatan probabilistik. Hasil penggabungan kedua 

pendekatan tersebut menghasilkan spektra percepatan pada elevasi batuan dasar dalam bentuk 

Risk Adjusted Maximum Considered Earthquake (MCER).   

Mikrozonasi gempa Kota Semarang dapat dikembangkan berdasarkan hasil 

pendekatan kombinasi hazard gempa probabilistik dan deterministik. Perhitungan spektra 

percepatan di permukaan membutuhkan nilai faktor amplifikasi percepatan gerakan tanah. 

Faktor amplifikasi diperoleh dari hasil kombinasi analisis hazard gempa probabilistik dengan 

menggunakan nilai VS30 nyata pada daerah pengamatan dan nilai VS30 sebesar 760 m/s. 

Perbandingan spektra percepatan berdasarkan hasil analisis hazard gempa probabilistik 

dengan menggunakan dua nilai VS30 selanjutnya digunakan sebagai nilai faktor amplifikasi 

percepatan gerakan tanah.  

Perencanaan bangunan tahan gempa membutuhkan informasi tentang gelombang 

gempa dalam bentuk time histories yang dapat digunakan untuk Kota Semarang. Data time 

histories diperoleh dengan cara memilih time histories yang dicatat dan dikembangkan oleh 
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stasion pengamatan gempa di wilayah Indonesia dan diluar wilayah Indonesia yang cocok 

untuk Kota Semarang. Data time histories harus sesuai dengan mekanisme kegempaan untuk 

seluruh sumber gempa yang berpotensi memberikan guncangan pada Kota Semarang. Data 

time histories dipilih berdasarkan hasil pendekatan deagregasi hazard dan analisis spectral 

matching.  

Pembuatan atau pengembangan mikrozonasi gempa Kota Semarang tidak hanya 

didasarkan pada hasil analisis hazard gempa probabilistik dan deterministik dengan 

menggunakan fungsi atenuasi tetapi juga harus dikembangkan dengan menggunakan 

pendekatan SSA. Pendekatan SSA membutuhkan data atau informasi data dinamis lapisan 

tanah dari permukaan sampai lapisan batuan dasar. Disamping data dinamis lapisan tanah 

sampai elevasi batuan dasar, SSA juga membutuhkan data gelombang gempa yang 

diperkirakan atau berpotensi akan memberikan guncangan pada Kota Semarang.   

Posisi Kota Semarang terletak berdekatan dengan sumber gempa Sesar Lasem. 

Penelitian mikrozonasi gempa untuk Kota Semarang tidak hanya diimplementasikan dengan 

dua pendekatan SHA dan SSA, tetapi juga harus dilengkapi dengan pendekatan determinitik 

dengan memasukkan potensi guncangan akibat Sesar Lasem. Metode analisis determinitik ini 

sama seperti SSA dengan memilih atau menggunakan lima ground motion (time histories) 

yang bersumber dari shallow crustal fault.  Hasil analisis SSA dengan menggunakan kelima 

ground motion tersebut kemudian dirata-rata untuk mendapatkan nilai spektra percepatan di 

permukaan dan faktor amplifikasi percepatan gerakan tanah.  

Nilai PGA, spektra percepatan dan faktor amplifikasi percepatan hasil analisis SHA, 

SSA dan deterministik yang bersumber dari Sesar Lasem kemudian dibandingkan untuk 

mencari nilai minimum dan maksimum PGA, spektra 0.2s dan spektra 1s di permukaan serta 

faktor amplifikasi percepatan. Hasil perhitungan nilai minimum dan maksimum tersebut 

kemudian digunakan untuk mengembangkan peta mikrozonasi gempa Kota Semarang. Hasil 

perbandingan ketiga pendekatan tersebut akan memberikan gambaran tentang daerah rawan 

gempa untuk Kota Semarang.  

Berdasarkan latar belakang teori dan hasil kajian penelitian mikrozonasi gempa, 

kerangka pikir untuk penelitian mikrozonasi gempa Kota Semarang dapat diuraikan dalam 

bentuk bagan alir sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.40. 

. 
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Gambar 2. 40. Kerangka Pikir Penelitian 


