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BAB 3 

METODE PENELITIAN 
 

3.1. Latar Belakang 

Penelitian mikrozonasi gempa Kota Semarang dilakukan berdasarkan hasil kajian yang telah 

dilakukan oleh Irsyam et al. (2010), Asrurifak (2010) dan Hutabarat (2011). Tim ini telah 

menyampaikan hasil penelitian hazard gempa wilayah Indonesia berdasarkan hasil 

pengamatan peristiwa gempa yang terjadi sejak tahun 1900 sampai tahun 2009. Analisis 

hazard gempa yang telah dilakukan oleh para peneliti tersebut menggabungkan pendekatan 

probabilistik, deterministik dan telah mempertimbangkan resiko kehancuran bangunan. 

Informasi penting yang dapat diperoleh dari hasil penelitian tersebut adalah gambaran tentang 

tingkat kerawanan Kota Semarang terhadap peristiwa gempa. Kota Semarang termasuk 

wilayah dengan resiko kegempaan yang cukup tinggi.   Tingginya tingkat kerawanan Kota 

Semarang terhadap peristiwa gempa disebabkan posisi Kota Semarang yang dekat atau 

dilewati oleh jalur sesar aktif yaitu Sesar Lasem. Peta hazard gempa yang tertuang di dalam 

SNI 1726:2012 dibuat dengan skala 1:1000000 sehingga belum dapat memberikan gambaran 

secara detail tentang tingkat kerawanan setiap bagian dari wilayah Kota Semarang terhadap 

peristiwa gempa. Pengembangan peta mikrozonasi gempa Kota Semarang perlu segera 

diwujudkan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian hazard gempa yang telah dituangkan 

pada SNI 1726:2012. Dengan pembuatan mikrozonasi gempa diharapkan dapat memberi 

gambaran secara detail tentang tingkat kerawanan setiap bagian dari wilayah Kota Semarang 

terhadap peristiwa gempa.   

 Irsyam et al. (2010), Asrurifak (2010) dan Hutabarat (2011) telah melakukan 

perhitungan spektra percepatan di batuan dasar dengan memasukkan parameter kecepatan 

rambat gelombang geser rata-rata lapisan tanah sampai kedalaman 30 meter (VS30). Nilai 

VS30 yang digunakan pada penelitian tersebut adalah 760 m/s. Pengambilan nilai VS30 

sebesar 760 m/s merupakan cara pendekatan yang bisa dipertanggung-jawabkan karena 

sulitnya mendapatkan nilai nyata VS30 di seluruh wilayah Indonesia.  Asrurifak (2010) juga 

telah mengembangkan perhitungan spektra percepatan dengan menggunakan nilai VS30 

kurang dari 760 m/s. Hasil perhitungan dengan menggunakan nilai VS30 kurang dari 760 m/s 

dijadikan sebagai acuan untuk memperkirakan nilai spektra percepatan gerakan tanah di 

permukaan. Peta spektra percepatan di permukaan untuk seluruh wilayah Indonesia juga telah 

dikembangkan dengan mempertimbangkan nilai VS30 untuk tiga jenis tanah SC, SD dan SE.  

 Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan oleh Irsyam et al. (2010), penelitian 

mikrozonasi gempa Kota Semarang perlu segera dilakukan dengan mempertimbangkan nilai 
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VS30 nyata yang ada di wilayah ini. Untuk mengkaji lebih detail dan memvalidasi hasil 

perhitungan spektra percepatan gerakan tanah di permukaan, penelitian mikrozonasi gempa 

Kota Semarang perlu dilakukan melalui dua pendekatan yaitu analisis seismic hazard (SHA) 

dan analisis rambatan gelombang gempa kepermukaan (SSA). Hasil penelitian SHA yang 

telah dilakukan di wilayah Indonesia memberikan gambaran tentang pentingnya memasukkan 

nilai VS30 nyata di lapangan untuk perhitungan spektra percepatan di permukaan. Nilai 

spektra percepatan di permukaan tanah yang dihitung dengan menggunakan nilai VS30 kurang 

dari 760 m/s secara umum memberikan hasil yang lebih besar dibandingkan jika nilai VS30 

diambil sebesar 760 m/s. Hasil penelitian tersebut memberikan masukkan tentang metode 

perhitungan spektra percepatan di permukaan melalui pendekatan SSA. Perhitungan spektra 

percepatan di permukaan melalui pendekatan SSA perlu mempertimbangkan kondisi lapisan 

tanah sampai kedalaman 30 meter.  

 Perhitungan spektra percepatan di permukaan dengan menggunakan pendekatan SSA 

dilakukan melalui analisis perambatan gelombang gempa dalam bentuk time histories dari 

batuan dasar ke permukaan. Jika SSA dikembangkan dengan memanfaatkan data tanah 

sampai kedalaman 30 meter, maka elevasi batuan dasar pada model ini diasumsikan berada 

pada kedalaman 30 meter di bawah permukaan tanah. Penelitian SSA dengan menggunakan 

asumsi elevasi batuan dasar berada pada kedalaman 30 meter perlu dikaji dan dibandingkan 

dengan SSA jika menggunakan pendekatan elevasi batuan dasar berada pada kedalaman lebih 

dari 30 meter. Jika nilai spektra percepatan di permukaan hasil SSA dengan menggunakan 

tebal sedimen 30 meter mendekati atau bahkan lebih besar dari pada SSA dengan 

menggunakan tebal lapisan sedimen lebih dari 30 meter maka model pendekatan SSA dengan 

tebal sedimen 30 meter dapat digunakan sebagai alternatif pengembangan mikrozonasi gempa 

suatu wilayah.  

 Salah satu metode yang digunakan pada SSA adalah dengan menggunakan model 

perambatan gelombang geser 1-D (satu dimensi). Model pendekatan ini dikembangkan 

dengan mengambil asumsi model lapisan tanah dianggap horizontal. Dengan alasan tersebut 

maka model profil tanah yang digunakan pada penelitian mikrozonasi gempa Kota Semarang 

melalui pendekatan SSA dilakukan dengan model 1-D dengan ketebalan lapisan sedimen ada 

dua model.  Model pertama menggunakan elevasi batuan dasar sesuai dengan kondisi 

lapangan sedangkan model kedua menggunakan asumsi elevasi batuan dasar berada pada 

kedalaman 30 meter. SSA untuk model pertama membutuhkan informasi tentang kedalaman 

dari lapisan batuan dasar. Model kedua menggunakan asumsi elevasi batuan dasar terletak 

pada kedalaman 30 meter. Data tanah sampai kedalaman 30 meter dapat diperoleh dari 

pekerjaan pengeboran. Salah satu cara untuk mendapatkan nilai parameter dinamis tanah 
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adalah dengan menggunakan rumus-rumus empiris dengan menggunakan data N-SPT atau 

N60 (nilai N-SPT untuk 60% energy).     

 SSA dengan menggunakan model pertama membutuhkan data elevasi batuan dasar. 

Salah satu cara untuk memperkirakan elavasi batuan dasar dapat dilakukan dengan pengujian 

microtremor (menggunakan gelombang ambien) dengan menggunakan peralatan single 

station feedback seismometer. Gelombang ambien adalah gelombang yang dibangkitkan oleh 

gerakan benda yang berada disekitar peralatan seismometer. Gelombang ambien yang 

ditangkap oleh seismometer kemudian diolah dengan menggunakan metode HVSR. Hasil 

pengolahan gelombang ambien dengan metode HVSR berbentuk spektra H/V. Hasil 

pengolahan dengan metode HVSR menghasilkan nilai frekuensi dominan (Fo). Nilai “Fo” 

yang diperoleh dari analisis HVSR selanjutnya digunakan untuk menghitung atau 

memperkirakan elevasi batuan dasar. Batuan dasar (SB) adalah batuan yang memiliki 

kecepatan rambat gelombang geser minimum 750 m/s.  

 SSA membutuhkan data dinamis tanah sampai ke elevasi batuan dasar. Disamping 

data dinamis tanah, SSA juga membutuhkan data gelombang gempa (ground motion) dalam 

bentuk acceleration time histories. Time histories yang digunakan pada SSA diperoleh dari 

hasil analisis deagregasi hazard dan skenario kegempaan dari semua sumber gempa yang 

berpotensi memberikan guncangan gempa pada Kota Semarang. Time histories yang 

digunakan pada SSA Kota Semarang diperoleh dari stasiun pencatatan data gempa baik dari 

dalam negeri Indonesia maupun dari luar Indonesia.   

 Penelitian mikrozonasi gempa Kota Semarang akan diimplementasikan melalui dua 

pendekatan yaitu SHA dan SSA. Hasil penelitian SHA dan SSA Kota Semarang 

dipresentasikan dalam bentuk peta Mikrozonasi Gempa Kota Semarang. Peta mikrozonasi 

gempa Kota Semarang menggambarkan distribusi spektra percepatan gerakan tanah 

dipermukaan dan faktor amplifikasi percepatan gerakan tanah. Peta mikrozonasi gempa 

berbentuk kontur distribusi percepatan gerakan tanah di permukaan.  Peta mikrozonasi gempa 

yang diperoleh dari hasil kombinasi SHA dan SSA sangat cocok digunakan pada perencanaan 

bangunan tahan gempa dan pengembangan peta rawan gempa untuk Kota Semarang.  

 Peta mikrozonasi gempa juga perlu dikembangkan dengan pendekatan deterministik 

dengan menggunakan beberapa skenario kegempaan. Setiap skenario kegempaan memberi 

gambaran tentang kekuatan gempa, jarak episenter gempa, kedalaman episenter gempa dan 

mekanisme kegempaan dari kejadian gempa yang berpotensi memberikan guncangan 

terhadap Kota Semarang. Setiap skenario kegempaan sangat diperlukan untuk pengembangan 

peta mikrozonasi gempa Kota Semarang. Setiap skenario kegempaan akan memberikan 

informasi atau data gelombang gempa yang sesuai dalam bentuk time histories yang 

selajutnya akan digunakan untuk perhitungan spektra percepatan di permukaan (SSA). Tiga 
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sumber gempa yang digunakan pada penelitian ini yaitu subduction megathrust, shallow 

crustal fault dan benioff. Peta mikrozonasi gempa yang dihitung dengan pendekatan 

deterministik sangat berguna untuk mitigasi gempa Kota Semarang. Peta mikrozonasi gempa 

untuk Kota Semarang dibuat dengan pendekatan deterministik dengan menggunakan semua 

sumber gempa yang berpotensi memberikan guncangan pada Kota Semarang.  

 

3.2. Tahapan Penelitian 

3.2.1. Pengumpulan dan Pengolahan Data Gempa 

Salah satu tahapan penting pada penelitian mikrozonasi gempa suatu wilayah adalah 

pengumpulkan data gempa untuk analisis hazard gempa. Pada penelitian mikrozonasi gempa 

Kota Semarang, data gempa yang digunakan pada analisis seismic hazard adalah data 

peristiwa gempa (main shock) yang terjadi pada radius 500 km dari Kota Semarang. Data 

gempa dikumpulkan dari beberapa stasiun pengamatan peristiwa gempa yang berada di 

wilayah Indonesia maupun dari luar wilayah Indonesia. Data gempa juga dikumpulkan dari 

katalog-katalog gempa yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia. 

Beberapa stasiun pengamatan data gempa yang memberikan informasi tentang peristiwa 

gempa dan digunakan pada penelitian ini adalah Badan Meteorologi Klimatologi dan 

Geofisika (BMKG),  National Earthquake Information Service and United State Geological 

Survey (NEIC-USGS) dan The Advanced National Seismic System (ANSS). Informasi data 

gempa yang digunakan pada penelitian ini juga berasal dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh Irsyam et al. (2010) dan Asrurifak (2010).  

Data gempa yang digunakan pada penelitian ini adalah data gempa yang terjadi sejak 

tahun 1900 sampai 2009. Pemilihan tahun pengamatan sampai tahun 2009, karena data gempa 

yang digunakan merupakan data gempa yang telah direlokasi dan dikoreksi (Asrurifak, 2010). 

Informasi lengkap tentang data gempa dari tahun 2010 sampai tahun 2013 yang telah 

direlokasi atau dikoreksi belum dikeluarkan secara resmi oleh para peneliti kegempaan di 

Indonesia maupun dari luar wilayah Indonesia. Alasan lain pemilihan tahun pengamatan 

tersebut adalah untuk menyamakan data gempa yang digunakan oleh Irsyam et al. (2010) dan 

Asrurifak (2010) agar hasil analisis hazard gempa yang digunakan untuk mikrozonasi gempa 

Kota Semarang mengacu pada data gempa yang sama.  

 Data gempa yang dicatat oleh beberapa stasiun pengamatan gempa maupun dari 

katalo-katalog individu menggunakan skala gempa yang berbeda. Irsyam et al. (2010) dan 

Asrurifak (2010) telah mengkonversi skala gempa menjadi skala Momen Magnitude (Mw). 

Berdasarkan hasil pengamatan data main shock yang telah dilakukan untuk seluruh wilayah 

Indonesia kemudian dilakukan pengumpulan data gempa yang berada pada radius 500 km 

dari Kota Semarang. Data gempa yang terkumpul pada radius 500 km terletak pada koordinat 
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105.92 BT sampai 114.82 BT dan 2.83 LS sampai 11.37 LS. Data gempa yang telah 

dikonversi kedalam skala “Mw” sebelum digunakan pada analisis seismic hazard harus 

dievaluasi kelengkapannya, dikelompokkan ke dalam sumber gempa yang sesuai dan dengan 

menggunakan pendekatan least square kemudian dianalisis untuk mendapatkan nilai 

parameter Guttenberg-Richter (GR) dalam bentuk “a-b value”.  

 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 akan menghasilkan nilai spektra hazard yang makin 

akurat. Semua data yang terkumpul pada radius 500 km dari Kota Semarang kemudian 

dianalisis kelengkapannya dengan pendekatan yang diperkenalkan oleh Stepp (1973). 

Analisis kelengkapan data dilakukan pada tiga interval magnituda yaitu 5 – 6 Mw, 6 – 7 Mw 

dan lebih besar dari 7 Mw. Analisis kelengkapan data bertujuan menentukan lama waktu 

kelengkapan data untuk setiap interval magnituda gempa.  

 Seluruh data gempa yang telah terkumpul pada radius 500 km kemudian 

dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu data yang terletak di sekitar subduksi Jawa 

(subduction megathrust zone) dan disekitar sumber gempa background (benioff zone). Data 

disektar megathrust zone terletak pada kedalaman maksimum 50 km dan jarak maksimum 

250 km dari jalur subduksi Jawa (Asrurifak, 2010). Data gempa yang terletak diluar 

megathrust zone juga dikenal sebagai data sumber gempa background. 

 Data sumber gempa background yang telah terkumpul kemudian dipisahkan dalam 

beberapa kelompok dengan interval kedalaman 50 km. Jumlah sampel data yang memenuhi 

syarat untuk analisis perhitungan a-b value untuk setiap interval kedalaman adalah 30 

(Sugiyono, 2011). Jika jumlah data yang terkumpul pada satu kelompok kurang dari 30, maka 

data tersebut akan digabungkan dengan kelompok sebelumnya atau sesudahnya. Data yang 

terkumpul pada setiap kelompok kemudian dihitung kedalaman rata-rata yang mewakili 

kelompok tersebut. Kedalaman rata-rata dari seluruh data pada satu kelompok sangat 

diperlukan pada analisis hazard gempa probabilistik untuk sumber gempa background. Secara 

umum data sumber gempa background dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu shallow 

background untuk data yang terletak antara 0 – 50 km. Sedangkan data yang terletak pada 

kedalaman lebih dari 50 km dikenal sebagai sumber gempa deep background. Tahapan 

pengumpulan data gempa dan pengelompokan data gempa dapat dilihat pada Gambar 3.1 

(gambar dimodifikasi dari Asrurifak, 2010). Pada gambar tersebut depth1, depth 2 dan depth 

3 menunjukan kedalaman yang mewakili kelompok data deep background 50–100 km. deep 

background 100–150 km, deep background 150–300 km. Deep background 150-300 km 

dipilih berdasarkan hasil kajian terhadap kelengkapan data yang menunjukkan jumlah data 

pada masing-masing kelompok kedalaman 150–200 km, 200-250 km dan 250–300 km kurang 
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dari 30. Dengan penggabungan ketiga kelompok kedalaman tersebut akan menghasilkan 

jumlah data yang lebih banyak yang diperlukan pada analisis statistik untuk perhitungan “a-b 

value”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 1. Pengumpulan dan Pengelompokan Data Gempa (gambar dimodifikasi dari 

Asrurifak, 2010) 

 

 Langkah penting yang diperlukan pada analisis hazard gempa adalah melakukan 

identifikasi distribusi magnituda gempa dengan memperhatikan kecepatan kejadian gempa 

(seismic rates). Identifikasi distribusi magnituda gempa sangat diperlukan pada PSHA. Hasil 

identifikasi semua magnituda gempa kemudian digunakan untuk analisis probabilitas 

magnituda dengan menggunakan recurrence relationship dengan pendekatan least-square.  

Pendekatan least square bertujuan mencari a-b parameter Guttenberg-Richter. Laju tahunan 

rata-rata terlampaui (the mean annual rate of exceedance/ λM) merupakan jumlah kejadian 

dengan magnituda yang melampaui nilai magnituda tertentu (M). Hubungan antara nilai 

logaritma λM terhadap M akan mendekati linier. Hubungan antara nilai logaritma M dan M 

dikenal sebagai a-b value. Perhitungan a-b value diberlakukan untuk semua sumber gempa 

yang berpotensi memberikan goyangan pada Kota Semarang. Nilai a-b value dihitung untuk 

setiap kelompok data gempa baik pada kelompok sumber gempa subduksi megathrust 

maupun sumber gempa background. 
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 Analisis hazard gempa untuk sumber gempa shallow crustal fault berbeda dengan 

sumber gempa subduksi dan background. Perbedaan metode analisis untuk sumber gempa 

shallow crustal fault disebabkan jumlah kejadian gempa untuk sumber gempa fault tidak 

banyak. Pada analisis hazard untuk sumber gempa fault digunakan nilai b-value sebesar 1 dan 

perhitungan hazard gempa menggunakan parameter slip-rate, mekanisme kegempaan, sudut 

dip, trace fault (puncak, dasar dan panjang) dan magnituda maksimum. Sumber gempa 

shallow crustal fault yang berpotensi memberikan goyangan gempa pada Kota Semarang 

ditentukan berdasarkan posisi trace fault pada radius maksimum 500 km. Hasil 

pengelompokan sumber gempa fault dengan radius 500 km menghasilkan 5 sumber gempa 

yaitu Sesar Cimandiri, Sesar Lembang, Sesar Opak (Yogya), Sesar Pati dan Sesar Lasem 

yang berpotensi memberikan guncangan gempa terhadap Kota Semarang.  

 

3.2.2. Pengolahan Data Tanah untuk Perhitungan VS30 

Salah satu tujuan analisis hazard gempa adalah memperkirakan nilai spektra percepatan 

gerakan tanah dan nilai PGA di batuan dasar (SB). Untuk menghitung percepatan gerakan 

tanah di batuan dasar maka diperlukan data sumber gempa dan fungsi atenuasi. Fungsi 

atenuasi  merupakan persamaan yang dapat digunakan untuk mengestimasi tingkat guncangan 

tanah akibat gempa berdasarkan besarnya magnituda, jarak dari sumber ke lokasi pengamatan 

dan mekanisme kegempaan dari sumber gempa. Parameter penting yang juga diperlukan pada 

perhitungan percepatan gerakan tanah adalah nilai VS30. 

Pada penelitian hazard gempa Kota Semarang data sekunder untuk mendapatkan nilai 

VS30 telah dikumpulkan dengan menggunakan data hasil pengeboran sampai tahun 2013 

yang dikumpulkan di wilayah Kota Semarang. Untuk perhitungan nilai VS30 diperlukan nilai 

VS (kecepatan rambat gelombang geser) setiap lapisan tanah sampai kedalaman 30 meter. 

Pada penelitian mikrozonasi gempa Kota Semarang, nilai VS lapisan tanah diperoleh dari 

rumus empiris dengan menggunakan nilai N-SPT atau N60 (Standard Penetration Test 

dengan 60% energi). Data yang digunakan untuk perhitungan nilai VS lapisan tanah pada 

penelitian ini adalah nilai N60. Nilai N60 diperoleh dengan memasukkan faktor koreksi 

terhadap nilai N-SPT lapangan. Konversi nilai N60 menjadi VS dilakukan untuk setiap lapisan 

tanah sampai kedalaman 30 meter. Data yang diperlukan pada perhitungan VS30 adalah data 

boring log yang memuat semua informasi tentang jenis tanah, sifat phisik tanah, elevasi muka 

air tanah dan nilai N-SPT.  

Data tanah yang diperoleh dari pengujian lapangan kemudian diolah untuk 

menghasilkan nilai VS untuk setiap lapisan tanah. Untuk perhitungan VS lapisan tanah 

diperlukan data N60 yang diperoleh dari nilai N dengan memasukkan faktor koreksi tipe 

peralatan pengeboran. Nilai VS dihitung dengan menggunakan tiga rumus empiris yang di 
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kembangkan oleh Ohta dan Goto (1978), Imai dan Tonouchi (1982) serta Osaki dan Iwasaki 

(1973). Ketiga rumus empiris tersebut diambil untuk tipe “all soils” (Wair et al., 2012) 

sehingga dapat digunakan untuk semua tipe tanah.  

Pada penelitian ini jumlah titik pengeboran adalak 190 titik yang tersebar diseluruh 

wilayah Kota Semarang. Sebagian besar dari data pengeboran diperuntukan bagi perencanaan 

pondasi bangunan. Sebagian besar dari titik pengeboran mempunyai kedalaman minimum 30 

meter. Beberapa titik pengeboran dilakukan sampai kedalaman kurang dari 30 meter. 

Penghentian pekerjaan pengeboran dilakukan karena nilai N-SPT di lapangan telah mencapai 

minimum 60. Pada titik-titik pengeboran tersebut, maka data lapisan tanah sampai 30 meter 

(N-SPT dan data physical properties tanah) dianggap sama dengan data pada lapisan tanah 

terakhir atau elevasi akhir dari pengeboran. Titik-titik pengeboran merupakan hasil 

pengumpulan data sekunder yang telah dilakukan sampai tahun 2013.  

 

3.2.3. Analisis Hazard Gempa Probabilistik. 

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

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

Analisis hazard gempa dilakukan dengan pendekatan probabilistik dan deterministik.  

Penelitian hazard gempa probabilistik Kota Semarang dilakukan dengan probabilitas 2% 

terlampaui selama 50 tahun (periode ulang gempa 2500 tahun). Penelitian hazard gempa 

probabilistik Kota Semarang dilakukan dengan dua pendekatan. Pendekatan pertama 

dilakukan dengan mengambil asumsi nilai VS30 sebesar 760 m/s sedangkan pendekatan 

kedua menggunakan nilai VS30 nyata pada titik pengamatan (titik lokasi pengeboran) yaitu 

kurang dari 760 m/s.  

Langkah pertama yang dilakukan pada analisis hazard gempa probabilistik (PSHA) 

adalah mengidentifikasi semua sumber gempa yang berpotensi memberikan guncangan 

terhadap Kota Semarang. Pada pendekatan probabilistik analisis identifikasi semua sumber 

gempa potensial yang berpengaruh terhadap Kota Semarang berasal dari zona subduksi Jawa, 

lima sumber gempa shallow crustal fault (Cimandiri, Lembang, Opak, Pati dan Lasem) dan 

sumber gempa background. Sumber gempa background terdiri dari shallow background 

(kedalaman 0–50 km) dan deep background yang terdiri dari tiga kelompok yaitu kedalaman 

50-100 km, 100-150 km dan 150-300 km.  

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 digunakan untuk analisis probabilitas magnituda dengan menggunakan recurrence 
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relationship. Hasil analisis distribusi magnituda gempa berbentuk a-b value Gutenberg 

Richter.   

Berdasarkan hasil analisis distribusi jarak dan distribusi magnituda kemudian 

dilakukan perhitungan ground motion dengan menggunakan pendekatan empiris (fungsi 

atenuasi). Fungsi atenuasi yang digunakan ditentukan berdasarkan model sumber gempa yang 

berpengaruh pada Kota Semarang.  Fungsi atenuasi yang digunakan pada perhitungan hazard 

gempa probabilistik mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Irsyam et al. (2010) dan 

Asrurifak (2010). Fungsi atenuasi yang digunakan untuk penelitian hazard gempa 

probabilistik Kota Semarang untuk sumber gempa shallow crustal fault dan shallow 

background adalah dari Boore dan Atkinson NGA (2008), Campbell dan Bozorgnia NGA 

(2008) dan dari Chiou dan Youngs NGA (2008). Fungsi atenuasi yang digunakan untuk 

sumber gempa subduksi interface (Megathrust) adalah dari Youngs et al. (1997), Atkinson 

dan Boore (2003) dan Zhao et al. (2006). Sedangkan fungsi atenuasi yang digunakan untuk 

sumber gempa deep intraslab (gempa deep background) adalah dari Youngs et al. (1997) 

Geomatrix slab seismicity rock, Boore (2003) intraslab seismicity Cascida dan Atkinson dan 

Boore (2003) intraslab seismicity worldwide.  

Berdasarkan hasil analisis pada ketiga tahapan di atas kemudian dilakukan proses 

analisis probabilitas dengan menggunakan pendekatan Total Probability Theorem. 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. Hasil analisis dengan pendekatan Total Probability Theorem 

menghasilkan hubungan antara laju rata-rata terlampaui ( a) untuk satu sumber gempa 

terhadap satu percepatan gerakan tanah “a”. Nilai “a” yang digunakan pada analisis hazard 

probabilistik Kota Semarang yaitu 0.0001g, 0.00013g, 0.0002g, 0.0004g, 0.001g, 0.002g, 

0.00211g, 0.003g, 0.005g, 0.01g, 0.0127g, 0.02g, 0.0427g, 0.0641g, 0.144g, 0.216g, 0.487g, 

1.09g, 2.46g dan 3.69g.  

Kontribusi tiap sumber gempa kemudian dijumlahkan dan menghasilkan kurva 

seismic hazard (seismic hazard curve /SHC).  Kurva seismic hazard yang dihasilkan hanya 

untuk satu periode getaran. Dari kurva seismic hazard kemudian dihitung nilai spektra 

percepatan pada periode yang sama dengan probabilitas 2% terlampaui selama 50 tahun 

(periode ulang 2500 tahun). 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. Pembuatan kurva seismic hazard diulang untuk periode yang lain.  
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Persoalan penting yang selalu dihadapi pada analisis seismic hazard adalah ketidak-

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

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. Untuk mengatasi ketidak-pastian 

pada analisis hazard gempa dipecahkan dengan teknik logic-tree. Pada pendekatan logic tree 

yang digunakan pada analisis seismic hazard adalah dengan memasukkan faktor pembobot 

untuk setiap alternatif. Logic tree yang digunakan pada analisis hazard gempa Kota Semarang 

disesuaikan dengan model sumber gempa yang digunakan.  Gambar 3.2. sampai Gambar 3.4. 

menunjukkan model logic tree untuk analisis hazard gempa probabilistik Kota Semarang. 

Model Logic Tree yang digunakan pada penelitian ini mengacu pada Asrurifak (2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 2. Model Logic Tree untuk Sumber Gempa Shallow Crustal Fault. 

 

 

 

Fault Trace

Characteristic

Gutenberg Richter

Mmax – 0.2
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(0.2)
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M6.5 – Mmax

M6.5 - (Mmax + 0.2)
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(0.2)
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(1/3)

  (0.2)

  (0.6)

  (0.2)

Boore-Atkinson NGA 2008
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Gambar 3. 3. Model Logic Tree untuk Sumber Gempa Subduksi (Megathrust). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 4. Model Logic Tree untuk Sumber Gempa Deep Background. 

Subduction 

Trace

Characteristic

Gutenberg Richter

Mmax – 0.2

Mmax

(0.2)

Youngs et al. SRL. (1997)

Atkinson – Boore (2003)

Zhao et.al, VS30. (2006)

M7.0 – (Mmax – 0.2)

M7.0 – Mmax

M7.0 - (Mmax + 0.2)

(2/3)

(1/3)

(0.2)

Mmax + 0.2

(0.6)

(1/4)

(1/4)

(1/2)

  (0.2)

  (0.6)

  (0.2)

Youngs et al. SRL. (1997)

Atkinson – Boore (2003)

Zhao et.al, VS30. (2006)

(1/4)

(1/4)

(1/2)

Subduction Source Model Magnitude Uncertainty Attenuation Function

Catalog 

Main Shock

Shallow Background

(0 – 50 km)

Strike-Slip

Reverse

(0.25)

(0.5)

Normal

(0.25)

Background Source Model Magnitude Uncertainty Attenuation Function

Deep  Background

(0 – 50 km)

M5 – 6.5

M5 – 7.5

Strike-Slip

Reverse

(0.25)

(0.5)

Normal

(0.25)

Boore-Atkinson NGA 2008

Campbell-Bozorgnia NGA 2008

Chiou-Youngs NGA 2008

(1/3)

(1/3)

(1/3)

AB Worlwide (2003)

AB Cascadia (2003)

Youngs et al. (1997)

(1/3)

(1/3)

(1/3)
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Perhitungan hazard gempa probabilistik dilakukan dengan bantuan software yang 

telah dikembangkan oleh USGS (USGS Software for PSHA, 2007). Software ini berisi satu 

paket executable file yang terdiri dari 6 subprogram yaitu agridmlsm.exe, fltrate.exe, 

hazgrid.exe. hazfault.exe, hazsub.exe dan hazall.exe. Program agridmlsm.exe dan filtrate.exe 

digunakan untuk menghitung distribusi magnituda dan koordinat sumber gempa background 

dan shallow crustal fault. Program hazgrid.exe, hazfault.exe dan hazsub.exe digunakan untuk 

menghitung hazard gempa untuk setiap sumber gempa untuk satu perioda gempa tertentu. 

Progam hazall.exe digunakan untuk menghitung hazard total semua sumber gempa dengan 

mempertimbangkan tingkat ketidakpastian kejadian gempa. Hasil dari perhitungan dengan 

menggunakan hazall.exe dapat berbentuk nilai spektra percepatan untuk periode getaran 

gempa tertentu dan dapat juga berbentuk data untuk pembuatan uniform hazard curve (UHC). 

 

3.2.4. Analisis Hazard Gempa Deterministik. 

Analisis hazard gempa deterministik juga dilakukan untuk Kota Semarang dengan 

menggunakan nilai VS30 sebesar 760 m/s. Tiga spektra percepatan digunakan pada analisis 

dengan menggunakan nilai VS30 tersebut yaitu untuk periode 0 detik (PGA), periode 0.2 detik 

dan periode 1 detik. Pada penelitian ini jumlah titik pengamatan adalak 632 titik yang terdiri 

dari dua kelompok. Kelompok pertama terdiri dari 441 titik pengamatan yang disusun secara 

grid antara 110.2
o
 sampai 110.6

o
 longitude dan -6.8

o
 sampai -7.2

o
 latitude dengan interval grid 

0.02
o
. Kelompok kedua terdiri dari 190 titik pengamatan yang mencerminkan lokasi titik 

pengeboran. 

 Analisis hazard gempa deterministik untuk Kota Semarang hanya dilakukan untuk 

sumber gempa shallow crustal fault. Pemilihan sumber gempa ini disebabkan lokasi fault 

sangat dekat dengan Kota Semarang dan berdasarkan hasil pengembangan peta hazard gempa 

pada SNI 1726:2012 Kota Semarang sangat rawan terhadap peristiwa gempa yang bersumber 

dari shallow crustal fault. Tahap awal analisis hazard gempa deterministik adalah 

membandingkan pengaruh kelima sumber gempa fault terhadap Kota Semarang. Hasil 

penelitian Irsyam et al. (2010) menunjukkan pentingnya mengkaji dampak dari peristiwa 

gempa yang bersumber dari Sesar Lasem. Pada penelitian ini analisis hazard gempa akibat 

sumber gempa shallow crustal fault ditinjau untuk lima sumber gempa fault yang berada pada 

radius maksimum 500 Km dari Kota Semarang. Pengaruh masing-masing sumber gempa fault 

ditentukan dari besarnya spektra percepatan di batuan dasar di wilayah Kota Semarang akibat 

masing-masing sumber gempa. Perhitungan spektra percepatan di batuan dasar (SB) pada 

analisis hazard gempa deterministik ditentukan dengan menggunakan skenario pasangan nilai 

magnituda (M) untuk setiap sumber gempa dan jarak terdekat (R) antara titik pengamatan dan 

sumber gempa. Magnituda maksimum yang digunakan pada analisis hazard gempa 
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deterministik sesuai dan sama dengan magnituda maksimum yang digunakan pada analisis 

hazard gempa probabilistik. Perhitungan spektra percepatan di batuan dasar menggunakan 

rumus-rumus empiris fungsi atenuasi yang sesuai dengan analisis hazard gempa probabilistik.   

 Untuk perhitungan hazard gempa deterministik telah dikembangkan program bantu 

yang dibuat dengan menggunakan bahasa Visual Basic (VB6). Input dari program ini berupa 

parameter seismisitas dari sumber gempa dan koordinat titik yang akan dihitung nilai spektra 

percepatannya. Input data koordinat dapat berbentuk koordinat tunggal atau koordinat grid. 

Program dapat membantu menghitung spektra percepatan untuk setiap fungsi atenuasi.   

 

3.2.5. Analisis Hazard Gempa Probabilistik dengan Mempertimbangkan Resiko  

Kehancuran Bangunan. 

Salah satu tujuan dari analisis hazard gempa probabilistik adalah menentukan probabilitas 

terlampauinya satu spektra percepatan pada kurun waktu tertentu (umur bangunan). Hasil 

analisis hazard gempa probabilistik yang seragam pada satu wilayah diharapkan akan 

menghasilkan probabilitas yang seragam pada kehancuran bangunan pada wilayah 

bersangkutan. Kondisi kehancuran yang seragam pada semua bangunan sering tidak terjadi 

meskipun bangunan telah direncanakan dengan menggunakan percepatan gerakan tanah dari 

hasil analisis hazard gempa probabilistik. Salah satu penyebab tidak seragamnya kehancuran 

bangunan adalah tidak seragamnya kemampuan bangunan dalam menahan goyangan akibat 

peristiwa gempa. Bentuk struktur dan jenis material yang digunakan merupakan dua hal 

penting yang sangat berpengaruh terhadap kemampuan bangunan menahan gaya gempa. 

 Luco et al. (2007) menyarankan penggunaan probabilitas kehancuran bangunan pada 

analisis hazard gempa probabilistik. Pemanfaatan analisis probabilitas kehancuran bangunan 

memerlukan penelitian lebih lanjut tentang hubungan analisis hazard gempa probabilistik dan 

resiko kehancuran dari bangunan. Probabilitas kemampuan bangunan dalam menahan gempa 

dengan menggunakan spektra percepatan hasil analisis hazard gempa probabilistik juga 

dikenal sebagai probabilitas distribusi kapasitas kehancuran (Probability Distribution of 

Collaps Capacity). Hasil analisis probabilitas kapasitas kehancuran bangunan pada umumnya 

berbentuk kurva fragilitas bangunan (Fragility Curve). Fragility Curce merupakan kurva 

yang dibuat untuk mencari hubungan antara probabilitas kehancuran bangunan dengan 

percepatan gempa. Analisis hazard gempa probabilistik yang mempertimbangkan resiko 

kehancuran bangunan juga dikenal sebagai Analisis Resiko Probabilistik Hazard Gempa 

(Risk Targetted Ground Motion / RTGM). Probabilitas hazard gempa yang disarankan oleh 

Luco et al. (2007) adalah 2% terlampaui dalam waktu 50 tahun. Hasil analisis hazard gempa 

probabilistik dengan memasukkan probabilitas kehancuran bangunan adalah 1% terlampaui 

selama 50 tahun. Pengembangan kurva fragilitas bangunan belum pernah dilakukan pada kota 
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Semarang. Salah satu kurva fragilitas bangunan yang telah diperkenalkan adalah yang 

dikembangkan oleh Luco et al. (2007).  

 Analisis hazard gempa dengan memasukkan probabilitas kehancuran bangunan juga 

dilakukan pada analisis hazard gempa probabilitik Kota Semarang dengan menggunakan 

kurva fragilitas bangunan yang telah dikembangkan oleh Luco et al. (2007) dengan 

memasukkan nilai  = 0.8. Pengambilan nilai  = 0.8 mengacu pada pendekatan yang 

dilakukan oleh Luco et al. (2007). Hutabarat (2011) melakukan analisis hazard dengan 

memasukkan nilai  = 0.7 dan menggunakan nilai kecepatan rambatan gelombang VS30 

sebesar 760 m/s.  

 Perhitungan RTGM dilakukan secara iteratif dengan sasaran akhir adalah nilai 

integran dari hasil perkalian probabilitas kehancuran bangunan (fcapacity) dan probabilitas 

hazard gempa (P[SA>a]) mencapai nilai 1% dalam 50 tahun. Secara garis besar algoritma 

perhitungan RTGM dimulai dengan mengambil nilai RTGM sebarang. Dengan nilai RTGM 

tersebut kemudian dilakukan perhitungan kurva fragilitas. Perhitungan RTGM dilakukan 

dengan melakukan perhitungan  P[collaps]. Jika nilai P[collaps] tidak sama dengan 1% 

dalam 50 tahun maka dilakukan perhitungan ulang dengan mengambil nilai RTGM baru. Jika 

nilai RTGM yang diambil menyebabkan P[collaps] kurang dari 1% selama 50 tahun, maka 

nilai RTGM diperbesar, tetapi jika nilai P[collaps] lebih besar dari 1% selama 50 tahun, 

maka nilai RTGM diperkecil. Algoritma perhitungan RTGM dapat dilihat pada Gambar 3.5. 

Untuk memudahkan perhitungan RTGM, maka telah dikembangkan program bantu dengan 

menggunakan bahasa Visual Basic (VB6). Input yang diperlukan pada program ini adalah 

grafik UHC (Uniform Hazard Curve). Dari grafik tersebut kemudian dihitung nilai hazard 

(P[SA>a]) gempa dengan probabilitas 2% dalam 50 tahun. Nilai hazard gempa ini digunakan 

sebagai nilai awal dari RTGM. Dengan nilai RTGM awal tersebut kemudian dilakukan 

perhitungan P[collaps] sampai nilainya mencapai 1% dalam 50 tahun. 

 

3.2.6. Kombinasi Analisis Hazard Gempa Probabilistik dan Deterministik 

Analisis hazard gempa secara umum dapat dibagi menjadi dua yaitu dengan pendekatan 

deterministik dan probabilistik. Pendekatan deterministik dilakukan dengan menggunakan 

satu skenario yang didasarkan pada kejadian gempa maksimum yang pernah terjadi pada satu 

daerah dan jarak terdekat sumber gempa terhadap titik pengamatan. Analisis hazard gempa 

probabilistik menggunakan semua kejadian gempa dari semua sumber gempa sebagai dasar 

untuk menentukan pobabilitas terlampauinya satu nilai spektra percepatan gerakan tanah 

untuk kurun waktu tertentu. Hasil dari analisis hazard gempa probabilistik dapat digunakan 

untuk memprediksi hazard kegempaan yang mungkin akan terjadi di suatu tempat. 
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Gambar 3. 5. Bagan Alir Perhitungan RTGM (dimodifikasi dari Hutabarat, 2011; Luco et al.,  

2007) 

 

 Prediksi hazard gempa perlu dilakukan untuk mempertimbangkan konsekuensi 

terburuk yang mungkin akan terjadi pada suatu daerah seperti kerusakan, kehancuran 

ekonomi, persoalan sosial dan lain-lain. Analisis hazard gempa deterministik yang telah 

dilakukan pada penelitian ini didasarkan pada skenario kejadian gempa yang bersumber pada 

shallow crustal fault. Analisis hazard gempa yang terbaik untuk perencanaan daerah rawan 

gempa adalah dengan menggabungkan kedua pendekatan deterministik dan probabilistik. 

Kedua pendekatan tersebut harus saling melengkapi sehingga analisis deterministik dengan 

menggunakan peristiwa gempa terbesar diharapkan tidak menghasilkan nilai percepatan 

gerakan tanah yang terlalu besar (underestimate). Sebaliknya dengan menggabungkan analisis 

deterministik pada analisis probabilistik diharapkan tidak menghasilkan nilai percepatan 

gerakan tanah yang terlalu kecil (overestimate).  

 Penggabungan analisis hazard gempa probabilistik dan deterministik akan 

menghasilkan satu parameter kegempaan yang dikenal dengan Maximum Considered 

Earthquake (MCE). Tujuan dari penggabungan kedua pendekatan tersebut untuk 

menghasilkan satu pendekatan yang lebih tepat dan dapat merepresentasikan kejadian 

terburuk dari semua kejadian gempa yang berpotensi memberikan pengaruh pada suatu 

daerah pengamatan. Skenario gempa terburuk dan probabilitas kemungkinan kejadian gempa 

tersebut selama umur rencana bangunan menjadi tujuan dari penentuan nilai MCE. MCE 

ditentukan dengan melakukan penggabungan analisis hazard gempa probabilistik dengan 
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probabilitas terlampaui 2% selama 50 tahun (periode ulang gempa 2500 tahun) dan analisis 

hazard gempa deterministik dengan pendekatan (50
th
 percentile) atau 1.5 kali dari nilai 

median percepatan spektra.  

 Pada analisis hazard gempa probabilistik, nilai spektra hazard yang dihitung telah 

mempertimbangkan probabilitas kehancuran bangunan. Analisis hazard gempa probabilistik 

yang telah mempertimbangkan probabilitas kehancuran bangunan menghasilkan nilai spektra 

RTGM yaitu spektra percepatan dengan probabilitas kehancuran bangunan (P[collaps]) 

sebesar 1% terlampaui selama 50 tahun.  Perhitungan MCE pada penelitian ini 

menggabungkan nilai RTGM dan 84
th
 percentile nilai median percepatan dari hasil analisis 

hazard gempa deterministik.  

 Kota Semarang merupakan satu wilayah yang rawan terhadap peristiwa gempa, hal 

ini disebabkan karena Kota Semarang dilalui oleh jalur sesar aktif yaitu Sesar Lasem. ASCE-

07 (2010) menyampaikan hasil penelitian tentang pengaruh sumber gempa shallow crustal 

fault yang mempunyai posisi dekat dengan lokasi pengamatan. Nilai spektra percepatan hasil 

analisis hazard gempa deterministik harus dikalikan dengan faktor koreksi arah. Irsyam et al. 

(2010) menyampaikan besarnya nilai koefisien arah untuk spektra 1s yaitu 1.15 dan nilai 

koefisien arah untuk spektra 0.2s yaitu 1.05. Nilai spektra percepatan dengan menggabungkan 

nilai RTGM, 84
th
 percentaile nilai deterministik hazard dan faktor koreksi arah dikenal 

dengan nama Risk Adjusted Maximum Considered Earthquake (MCER). Gambar 3.6 

menunjukkan diagram cara menentukan nilai MCER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 6. Metode Perhitungan MCER untuk Kota Semarang (ASCE-07, 2010) 
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3.2.7. Perhitungan Spektra Percepatan di Permukaan. 

Penelitian mikrozonasi gempa satu wilayah memerlukan informasi percepatan gerakan tanah 

di permukaan. Spektra percepatan yang digunakan pada perencanaan bangunan tahan gempa 

didasarkan pada hasil perhitungan spektra percepatan di permukaan. Makin tinggi spektra 

percepatan gerakan tanah di permukaan memberikan indikasi resiko kehancuran bangunan 

akan makin tinggi karena bangunan akan digoyang dengan gerakan tanah yang makin besar 

(kuat). Spektra percepatan yang dihitung dengan menggabungkan kombinasi probabilistik dan 

deterministik dihitung pada elevasi batuan dasar (bedrock). Nilai spektra percepatan di 

permukaan diperoleh dari hasil perkalian spektra percepatan di bedrock dengan faktor 

amplifikasi. 

 Salah satu pendekatan yang sering digunakan untuk mendapatkan nilai faktor 

amplifikasi adalah dengan menggunakan nilai spektra percepatan hasil analisis hazard gempa 

probabilistik (Asrurifak, 2010). Faktor amplifikasi diperoleh dengan cara membandingkan 

nilai spektra percepatan hasil analisis hazard gempa probabilistik yang dihitung dengan 

menggunakan nilai VS30 nyata dan nilai spektra percepatan hasil analisis hazard gempa 

probabilistik dengan menggunakan nilai VS30 = 760 m/s. Dengan menggunakan nilai faktor 

amplifikasi, maka nilai percepatan gerakan tanah di permukaan diperoleh dengan mengalikan 

nilai spektra MCER dengan faktor amplifikasi. Hasil perkalian MCER untuk spektra 0.2s 

dengan faktor amplifikasi spektra 0.2s menghasilkan nilai percepatan permukaan SMS. Hasil 

perkalian MCER untuk spektra 1s dengan faktor amplifikasi spektra 1s menghasilkan nilai 

percepatan permukaan SM1. Hasil perkalian PGA di batuan dasar dengan faktor amplifikasi 

PGA mengasilkan PGAM. 

 

3.2.8. Analisis Deagregasi Hazard Gempa dan Pembuatan Target Spektra. 

Analisis hazard gempa probabilistik Kota Semarang menggunakan pendekatan probabilitas 

2% terlampauinya satu nilai spektra percepatan gerakan tanah selama 50 tahun atau 

menggunakan periode ulang gempa 2500 tahun. Analisis hazard gempa probabilistik 

dilakukan dengan menggunakan semua data gempa pada radius 500 km dari Kota Semarang. 

Analisis hazard gempa yang dilakukan dengan menggunakan semua sumber gempa potensial 

dengan tingkat perulangan peristiwa gempa, akan memberikan gambaran yang lebih lengkap 

tentang probabilitas percepatan tanah yang mungkin akan terjadi pada Kota Semarang.  

 Pada analisis hazard gempa setiap skenario memiliki kesempatan yang relatif sama 

untuk menghasilkan ground motion di batuan dasar. Analisis hazard gempa dalam bentuk dua 

pendekatan probabilistik dan deterministik belum bisa memberikan informasi tentang 

besarnya magnituda gempa (M) dan jarak sumber gempa (R) yang berpotensi memberikan 

pengaruh (strong ground motion) atau guncangan pada Kota Semarang. Persoalan penting 
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yang selalu harus diperhatikan pada analisis seismic hazard adalah memperkirakan magnituda 

(M) dan jarak site ke sumber (R) yang akan menghasilkan strong ground motion untuk Kota 

Semarang.  

 Salah satu tahapan penting pada perencanaan dinamis bangunan tahan gempa adalah 

menentukan data time histories (acceleration, velocity atau displacement) yang tepat yang 

dapat digunakan pada perencanaan bangunan tahan gempa. Untuk menentukan time histories 

yang tepat pada satu titik pengamatan, maka diperlukan satu nilai M dan satu nilai R yang 

dapat mewakili seluruh sumber gempa yang berpotensi memberikan pengaruh guncangan 

terbesar untuk Kota Semarang. 

 Penentuan satu magnituda (M) dan satu jarak (R) yang diperoleh dari semua 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 hazard pada umumnya dilakukan dengan 

menggunakan hasil perhitungan PGA, spektra percepatan 0.2s dan spektra percepatan 1s.  

Hasil dari analisis deagregasi berbentuk nilai magnituda dan jarak rencana (Mcontrolling dan 

Rcontrolling) yang akan digunakan untuk memilih time histories untuk Kota Semarang.  

 Untuk menentukan nilai M dan R yang diperlukan untuk Kota Semarang 

diimplementasikan dengan analisis deagregasi hazard gempa pada beberapa titik yang dapat 

mewakili seluruh wilayah Kota Semarang. Pada penelitian ini dipilih 10 (sepuluh) titik 

pengamatan yang dapat mewakili seluruh wilayah Kota Semarang. Pemilihan sepuluh titik 

pengamatan mewakili seluruh wilayah Kota Semarang berdasarkan hasil analisis hazard 

gempa probabilistik. Hasil analisis deagregasi akan berbentuk kurva deagregasi hazard untuk 

setiap sumber gempa. Pada penelitian ini analisis deagregasi hazard dilakukan dengan 

menggunakan software yang dikembangkan oleh USGS.  Gambar 3.7. menunjukkan satu 

contoh grafik hasil analisis deagregasi hazard yang diperoleh dari Hines et al. (2011). Hasil 

analisis deagregasi hazard menghasikan satu nilai Mcontrolling (M) dan Rcontrolling (R). 

Perhitungan nilai M dan R dilakukan pada setiap titik pengamatan dan untuk setiap sumber 

gempa yang berpotensi memberikan guncangan pada Kota Semarang. Analisis deagregasi 

hazard dilakukan untuk PGA, spektra 0.2s dan spektra 1s. Dari hasil analisis perhitungan 

deagregasi hazard akan menghasilkan 5 pasangan nilai M dan R masing-masing untuk PGA, 

spektra 0.2s dan 1s atau total akan menghasilkan lima belas pasangan nilai M dan R untuk 

semua sumber gempa. Nilai M dan R yang diperoleh pada analisis deagregasi hazard 

selanjutnya digunakan untuk memilih data hasil pencatatan time histories yang cocok untuk 

setiap sumber gempa dan dapt digunakan untuk Kota Semarang.   

 Berdasarkan hasil analisis deagregasi hazard akan dipilih masing-masing 5 time 

histories untuk PGA, spektra 0.2s dan spektra 1s atau total 15 time histories. Lima belas data 
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time histories diperoleh dari kejadian gempa yang terjadi di luar wilayah Indonesia. Lima 

belas data time histories tersebut tidak dapat digunakan secara langsung untuk Kota 

Semarang. Lima belas data time histories tersebut harus dicocokan (matching) dengan spektra 

yang dihasilkan dari hasil analisis hazard gempa probabilistik untuk Kota Semarang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 7. Contoh Grafik Hasil Analisis Deagregasi Hazard (Hines et al., 2011). 

 

 Spektra percepatan yang telah diperoleh dari hasil analisis hazard gempa tidak dapat 

digunakan secara langsung pada analisis matching spectra. Semua spektra yang diperoleh dari 

analisis hazard gempa harus diskalakan pada periode yang sama yaitu PGA, periode 0.2s dan 

1s. Hasil penskalaan semua spektra percepatan untuk PGA, periode 0.2s dan 1s akan 

menghasilkan spektra baru yang juga dikenal sebagai spektra target. Spektra target dari semua 

sumber gempa akan digunakan untuk analisis matching spectra dengan spektra percepatan 

yang dihasilkan dari setiap time histories. 

 Pembuatan target spektra hasil analisis hazard gempa untuk Kota Semarang diambil 

dari hasil analisis hazard probabilistik dengan periode ulang 2500 tahun atau probabilitas 2% 

terlampaui selama 50 tahun. Target spektra diperoleh dari hasil perhitungan rata-rata spektra 

percepatan pada 10 titik pengamatan.  

 

3.2.9. Pemilihan Time Histories dan Analisis Spectral Matching 

Hasil analisis deagregasi hazard menghasilkan nilai M dan R yang mewakili satu sumber 

gempa pada periode spektra tertentu. Nilai M dan R yang diperoleh pada analisis deagregasi 

hazard selanjutnya digunakan untuk memilih data hasil pencatatan time histories.  Data time 

histories yang digunakan harus memiliki kesesuaian nilai M dan R serta mekanisme 
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kegempaan dengan lokasi pengamatan. Data time histories diambil dari katalog data time 

histories (database ground motions) yang berada di dalam dan di luar wilayah Indonesia. 

Data time histories yang digunakan pada penelitian ini diambil dari Center For Engineering 

Strong Motion Data (CESMD@strongmotioncenter.org, 2014). Tabel 3.1. menunjukkan satu 

contoh informasi tentang data time histories akibat sumber gempa shallow background yang 

diambil dari CESMD@strongmotioncenter.org (2014).  

 

Tabel 3. 1. Contoh Informasi Tentang Data Time Histories Hasil Pencatatan Gempa Chi-Chi 

Taiwan Tahun 1999 yang Dicatat pada Station CHY039 (CESMD@strongmotioncenter.org, 

2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Data time histories yang diperoleh dari hasil analisis deagregasi gempa merupakan 

data yang belum dikalibrasi atau diskalakan dengan spektra percepatan hasil analisis hazard 

gempa. Matching spectra antara data time histories dengan spektra percepatan hasil analisis 

hazard gempa harus dilakukan untuk setiap mekanisme kegempaan. Pada penelitian ini akan 

dipilih masing-masing 5 data time histories untuk PGA, spektra 0.2s dan spektra 1s. Hasil 

analisis matching spectra akan berbentuk scaled ground motion. Analisis matching spektra 

pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan software EZ-FRISK Ver. 7.52 (Risk 

Engineering Inc., 2011). Scaled ground motion yang diperoleh dari analisis spectral matching 

selanjutnya akan digunakan pada analisis rambatan gelombang geser ke permukaan (SSA). 

Hasil analisis spectral matching kemudian diolah menjadi ground motion baru atau juga 

dikenal sebagai scaled ground motion (Modified Acceleration Time Histories). Scaled ground 

motion hasil analisis spectra matching selanjutnya akan digunakan pada analisis perambatan 

gelombang gempa dari batuan dasar ke permukaan (Site Specific Analysis/SSA). 

 

3.2.10. Pengumpulan Data Dinamis Tanah 

Analisis kondisi tanah lokal (SSA) memerlukan dua data yaitu data dinamis tanah atau lapisan 

tanah tempat gelombang gempa merambat dan data gelombang gempa dalam bentuk time 

histories. Data time histories merupakan Modified Acceleration Time Histories yang 

diperoleh dari hasil analisis spectra matching. Data time histories tersebut selanjutnya akan 

 Summary of Properties of Selected Horizontal Records 

   Comp.  NGA#  Pulse  Tp(s)   D5-95(s)    Event               Year  Station 

    GM   2711  0  0   --  --  35.7  36.8  Chi-Chi- Taiwan-04 1999  CHY039  

 Note: Rjb and Rrup in square brackets are estimated values. 

 Summary of Properties of Selected Horizontal Records 

   Comp.  Station  Mag   Mechanism        Rjb(km)  Rrup(km)  Vs30(m/s)  Low.freq(Hz)

    GM    CHY039  6.2  Strike-Slip     46.8 46.8 201.2 0.19

 Note: Rjb and Rrup in square brackets are estimated values. 

mailto:CESMD@strongmotioncenter.org
mailto:CESMD@strongmotioncenter.org
mailto:CESMD@strongmotioncenter.org
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dirambatkan dari batuan dasar (bedrock) melewati lapisan tanah menuju ke permukaan tanah. 

Data dinamis tanah yang diperlukan pada analisis perambatan gelombang gempa (time 

histories) adalah modulus geser tanah dan faktor redaman (damping). 

 Pengukuran modulus geser tanah dilakukan pada kondisi regangan kecil sehingga 

akan diperoleh modulus geser maksimum. Nilai modulus geser dapat diperoleh dari pengujian 

lapangan, pengujian laboratorium atau dengan menggunakan persamaan pendekatan empirik. 

Rumus-rumus empirik untuk menentukan nilai modulus geser dan faktor redaman (damping 

ratio) telah diperkenalkan sejak tahun 1970-an dan dipergunakan secara meluas sampai 

sekarang. Nilai modulus geser dan faktor redaman tanah ditentukan berdasarkan nilai 

kecepatan rambat gelombang geser (VS), jenis tanah, plasticity index untuk tanah kohesif dan 

tingkat kepadatan tanah untuk pasir. 

 Nilai modulus geser dan faktor redaman pada penelitian ini diperoleh dari rumus 

empiris dengan menggunakan nilai VS, jenis tanah, plasticity index untuk tanah kohesif  dan 

tingkat kepadatan pasir. Nilai VS diperoleh dari hasil perhitungan VS dengan menggunakan 

nilai N60. Data jenis tanah diperoleh dari hasil pekerjaan pengeboran di wilayah Kota 

Semarang.  Tabel 3.2. menunjukkan dua contoh data dinamis tanah untuk tanah jenis lempung 

(Seed and Sun, 1989; Idriss, 1990) dan pasir (Seed and Idriss, 1970). Gambar 3.8. 

menunjukkan grafik hubungan antara G/Gmax dan Damping Ratio terhadap shear strain 

untuk tanah lempung (Seed and Sun, 1989; Idriss, 1990). Sedangkan Gambar 3.9. 

menunjukkan grafik hubungan antara damping ratio terhadap shear strain untuk pasir (Seed 

and Idriss, 1970). 

  

Tabel 3. 2. Contoh Data Dinamis Tanah untuk Pasir (Seed and Idriss, 1970) dan Lempung 

(Seed and Sun, 1989; Idriss, 1990) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strain (%) G/Gmax Damping (%) Strain (%) G/Gmax Damping (%)

0.0001 1 0.5 0.0001 1 1.3

0.0002 0.998 0.8 0.0002 1 1.3

0.0005 0.98 1.3 0.0005 0.999 1.3

0.001 0.949 1.9 0.001 0.973 1.3

0.002 0.917 2.5 0.002 0.942 1.3

0.005 0.832 3.7 0.005 0.862 1.4

0.01 0.729 5.3 0.01 0.777 1.7

0.02 0.6 7.7 0.02 0.652 2.1

0.05 0.421 12 0.05 0.451 3

0.1 0.291 15.3 0.1 0.304 4

0.2 0.188 18.7 0.2 0.192 5.3

0.5 0.098 22.6 0.5 0.089 8.3

1 0.06 24.4 1 0.04 12.3

2 0.036 25.9 2 0.013 16.1

5 0.016 27.3 5 0.004 19.8

Sand Clay
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Gambar 3. 8. Contoh Grafik Hubungan G/Gmax dan Damping Ratio dengan Shear Strain 

untuk Tanah Lempung (Seed and Sun, 1989; Idriss, 1990) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 9. Contoh Grafik Hubungan G/Gmax dan Damping Ratio dengan Shear Strain 

untuk Pasir (Seed and Idriss, 1970) 
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3.2.11. Penelitian Elevasi Batuan Dasar 

Perhitungan percepatan tanah atau spektra percepatan di permukaan ditentukan berdasarkan 

hasil analisis perambatan gelombang gempa dalam bentuk acceleration time histories dari 

batuan dasar ke permukaan tanah. Informasi penting yang diperlukan pada analisis 

perambatan gelombang geser yaitu elevasi batuan dasar. Untuk menentukan elevasi batuan 

dasar dapat dilakukan dengan pekerjaan pengeboran dan pengujian kecepatan rambat 

gelombang geser pada lapisan batuan dasar. Batuan dasar adalah lapisan batuan yang 

memiliki kecepatan rambat gelombang geser (VS) minimum 750 m/s. Penentuan elevasi 

batuan dasar melalui pekerjaan pengeboran merupakan satu cara yang terbaik karena dengan 

melakukan pengeboran maka elevasi batuan dasar dapat diperoleh dengan tepat. Persoalan 

mendasar yang sering ditemukan pada pekerjaan pengeboran adalah waktu pelaksanaan yang 

lama dan biaya yang cukup besar terutama pada titik pengamatan dengan elevasi batuan dasar 

yang cukup dalam. Persoalan lain yang juga menjadi kendala pada pekerjaan pengeboran 

adalah jumlah titik pengeboran yang diperlukan untuk menentukan elevasi batuan dasar pada 

satu wilayah perkotaan. 

 Salah satu pendekatan yang sering dilakukan untuk memperkirakan elevasi batuan 

dasar adalah dengan melakukan pengujian microtremor dengan menggunakan peralatan 

seismometer. Pengujian microtremor dilakukan dengan dua pendekatan yaitu dengan 

melakukan bangkitan gelombang atau dengan menggunakan gelombang yang berasal dari 

getaran disekeliling seismometer. Gelombang lingkungan yang dibangkitkan dari gerakan 

kendaraan, pohon, angin atau benda hidup lain disekitar seismometer atau juga dikenal 

sebagai gelombang ambien (ambient vibrations) dapat digunakan untuk memperkirakan 

elevasi batuan dasar. Secara umum pengujian microtremor dilakukan untuk menangkap tiga 

komponen gelombang (N-S, E-W dan V) yang berasal dari proses pembangkitan gelombang 

maupun dengan menggunakan gelombang ambien. 

 Pengujian microtremor untuk memperkirakan elevasi batuan dasar pada penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan Single Station Feedback Seismometer. Metode akuisisi data 

gelombang ambien dilakukan dengan menempatkan seismometer di atas permukaan tanah 

atau lapisan aspal. Seismometer yang telah dihubungkan dengan data logger dan komputer 

dapat menangkap gelombang ambien selama waktu tertentu. Pada penelitian ini waktu yang 

digunakan untuk menangkap tiga komponen gelombang ambien minimum 15 menit. Dengan 

frekuensi seismometer 100 Hz, maka setiap menit dapat diperoleh 6000 data gelombang 

ambien atau selama 15 menit dapat diperoleh 90000 gelombang ambien.  

 Tiga komponen gelombang yang ditangkap oleh seismometer kemudian dianalisis 

dengan menggunakan metode HVSR (Horizontal to Vertical Spectral Ratio). Metode HVSR 

pertama kali diperkenalkan oleh Nakamura (1989). Analisis HVSR akan menghasilkan 
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frekuensi dominan dan spektral amplitudo (H/V) dari tiga komponen gelombang.  Frekuensi 

dominan yang diperoleh dengan menggunakan metode HVSR dapat digunakan untuk 

memperkirakan elevasi batuan dasar.  

 Hasil analisis HVSR memberikan informasi tentang perkiraan nilai frekuensi 

dominan lapisan tanah (Fo). Nilai “Fo” merupakan nilai frekuensi pada saat spektra H/V 

mencapai nilai tertinggi. Nilai Fo dapat digunakan untuk memperkirakan elevasi batuan dasar 

pada posisi seismometer berada. Formula empirik yang digunakan untuk memperkirakan 

elevasi batuan dasar diperkenalkan oleh Ibs-von Seht dan Wohlenberg (1999) serta Parolai et 

al. (2002).  

 Hasil perhitungan elevasi batuan dasar dapat digunakan untuk pembuatan peta elevasi 

batuan dasar Kota Semarang. Pada penelitian ini telah dilakukan pengujian rambatan 

gelombang ambien pada 218 titik dan tersebar diseluruh Kota Semarang. Hasil plotting data 

elevasi batuan dasar kemudian dianalisis dengan menggunakan spatial analysis dengan 

software ArcView GIS. Hasil analisis spasial berbentuk peta kontur elevasi batuan dasar Kota 

Semarang.  

 Untuk melakukan validasi terhadap hasil perhitungan elevasi batuan dasar maka perlu 

dilakukan pekerjaan pengeboran pada beberapa titik di Kota Semarang. Titik yang dipilih 

adalah yang terletak pada wilayah dengan elevasi batuan dasar diperkirakan kurang dari 30 

meter. Berdasarkan hasil pengamatan Peta Geologi Kota Semarang, lapisan batuan di bagian 

selatan Kota Semarang diperkirakan berada pada elevasi kurang dari 50 meter. Pada 

pekerjaan pengeboran juga diambil contoh sampel batuan. Sampel batuan ini akan digunakan 

untuk pengujian kecepatan rambat gelombang geser (VS). Pengujian kecepatan rambat 

gelombang geser pada sampel batuan dilakukan dengan menggunakan peralatan Sonic 

Viewer.  

 

3.2.12. Analisis Rambatan Gelombang Geser 

Analisis rambatan gelombang geser dalam bentuk time histories menghasilkan spektra 

percepatan di batuan dasar dan di permukaan. Nilai amplifikasi percepatan gerakan tanah 

diperoleh dari hasil perbandingan spektra percepatan di permukaan dan di batuan dasar. 

Perhitungan nilai amplifikasi percepatan dilakukan untuk periode 0 detik (PGA), periode 0.2 

detik dan periode 1 detik. Penelitian perambatan gelombang geser dari batuan dasar ke 

permukaan dilakukan dengan menggunakan bantuan program Nonlinear Earthquake Site 

Response Analysis / NERA (Bardet dan Tobita, 2001).  

 Untuk perhitungan rambatan gelombang geser dari batuan dasar ke permukaan 

diperlukan informasi tentang profil lapisan tanah, profil kecepatan rambat gelombang geser 

(VS) lapisan tanah, density tanah untuk setiap lapisan tanah dan elevasi muka air tanah. Data 
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lain yang diperlukan pada analisis rambatan gelombang geser adalah data time histories. Data 

time histories harus diskalakan (Spectra Matching) dengan spektra percepatan pada titik 

pengamatan hasil analisis probability hazard  dan akan menghasilkan Modified Acceleration 

Time Histories. Data Modified Acceleration Time Histories tersebut selanjutnya dapat 

digunakan pada analisis rambatan gelombang geser. 

 Pada penelitian ini analisis rambatan gelombang geser dilakukan dengan 

menggunakan dua model. Model pertama menggunakan ketebalan lapisan sedimen sesuai 

hasil perhitungan dengan menggunakan metode yang telah dikembangkan oleh Ibs-von Seht 

dan Wohlenberg (1999) serta Parolai et al. (2002). Sedangkan model kedua menggunakan 

asumsi elevasi batuan dasar berada pada kedalaman 30 meter di bawah permukaan tanah.  

 Persoalan penting yang dihadapi pada perhitungan spektra percepatan dipermukaan 

dengan menggunakan model pertama akan dijumpai pada titik-titik dengan ketebalan lapisan 

sedimen lebih besar dari kedalaman pekerjaan pengeboran. Nilai parameter dinamis tanah 

(VS, density, G dan damping) tidak diketahui. Untuk mengatasi hal tersebut, maka nilai VS 

tanah di bawah elevasi pengeboran diamsusikan berubah secara linier sampai kedalaman atau 

elevasi batuan dasar. Nilai VS berubah dari nilai VS pada ujung terdalam pengeboran sampai 

750 m/s pada elevasi batuan dasar.  

 Perhitungan spektra percepatan dipermukaan dengan metode kedua lebih mudah 

dibandingkan metode pertama. Pada pendekatan kedua ini elevasi batuan dasar diasumsikan 

berada pada kedalaman 30 meter. Data dinamis tanah diambil sampai kedalaman 30 meter. 

Karena pekerjaan pengeboran yang dilakukan pada penelitian ini minimum sampai 

kedalaman 30 meter, maka nilai parameter dinamis tanah dapat ditentukan dengan rumus-

rumus empiris dengan menggunakan nilai N60.  

 Hasil analisis rambatan gelombang geser dari batuan dasar ke permukaan dengan 

menggunakan kedua model pendekatan tersebut akan di bandingkan untuk melihat nilai 

spektra maksimum dan faktor amplifikasi tanah di wilayah Kota Semarang. Spektra 

percepatan di permukaan dan faktor amplifikasi yang diperoleh dari analisis rambatan 

gelombang geser (SSA) akan dibandingkan dengan hasil perhitungan dengan menggunakan 

kombinasi probabilistik dan deterministik hazard gempa (SHA).  

 

3.2.13. Analisis Determinitik Hazard akibat Sumber Gempa Sesar Lasem 

Spektra percepatan di batuan dasar dan di permukaan hasil analisis hazard gempa dengan 

pendekatan kombinasi probabilistik dan deterministik tidak hanya dikontrol dengan 

pendekatan SSA hasil analisis deagregasi gempa dan response spectra matching tetapi juga 

dikontrol dengan pendekatan deterministik untuk sumber gempa Sesar Lasem. Pemilihan 
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sumber gempa Sesar Lasem disebabkan karena posisi sumber gempa tersebut sangat dekat 

dengan Kota Semarang.  

 Analisis deterministik ini dilakukan sama seperti SSA dengan menggunakan data 

ground motion atau time histories yang diambil dari sumber gempa shallow crustal fault. 

Lima ground motion dipilih dengan magnituda berkisar antara 6 Mw sampai 7 Mw dan jarak 

sumber gempa disesuaikan dengan jarak terdekat titik pengamatan terhadap sumber gempa 

Sesar Lasem. Disamping nilai magnituda gempa, pemilihan data ground motion juga 

ditentukan oleh jarak stasiun pencatatan gempa dengan sumber gempa. Jarak titik pengamatan 

di Kota Semarang terhadap sumber gempa Sesar Lasem sangat bervariasi dan tidak selalu 

sama dengan jarak stasiun pencatatan gempa dengan sumber gempa. Pada penelitian ini data 

jarak terdekat titik pengamatan terhadap sumber gempa Sesar Lasem dikelompokkan menjadi 

beberapa kelompok. Setiap kelompok akan diwakili oleh satu data ground motion dari sumber 

gempa yang sama.  Nilai rata-rata hasil analisis spektra percepatan gempa di permukaan 

akibat kelima ground motion tersebut digunakan untuk memperkirakan spektra percepatan di 

permukaan akibat sumber gempa Sesar Lasem.  

 Analisis deterministik akibat sumber gempa Sesar Lasem diimplementasikan melalui 

dua pendekatan atau dua model lapisan tanah. Model pertama (Model 1) menggunakan 

ketebalan lapisan sedimen sesuai hasil pengujian microtremor sedangkan model kedua 

(Model 2) menggunakan ketebalan lapisan sedimen 30 meter. Hasil akhir dari analisis 

deterministik berbentuk peta spektra percepatan di permukaan dan faktor amplifikasi 

percepatan gerakan tanah. 

 

3.2.14. Pembuatan Peta Mikrozonasi Gempa Kota Semarang 

Hasil analisis spektra percepatan baik di batuan dasar maupun di permukaan akan digunakan 

pada pembuatan peta mikrozonasi gempa Kota Semarang. Peta mikrozonasi gempa Kota 

Semarang memuat informasi tentang spektra percepatan di permukaan dan faktor amplifikasi 

percepatan gerakan tanah. Pembuatan peta Mikrozonasi Gempa Kota Semarang didasarkan 

pada tiga pendekatan yaitu Seismic Hazard Analysis (SHA), Site Specific Analysis (SSA) dan 

Deterministic Hazard Analysis akibat sumber gempa Sesar Lasem. Pendekatan SHA 

merupakan pendekatan kombinasi PSHA dengan mempertimbangkan probability of collaps 

1% selama 50 tahun dan 84
th
 percentile  nilai DSHA. Pendekatan SSA diimplementasikan 

dengan menggunakan lima ground motion hasil analisis deagregasi hazard. Ketiga analisis 

tersebut akan menghasilkan peta distribusi nilai PGA, spektra percepatan 0.2s dan 1s pada 

posisi batuan dasar dan di permukaan serta faktor amplifikasi percepatan gerakan tanah. 

Ketiga peta hazard di permukaan akan memberikan gambaran tentang tingkat kerawanan 

Kota Semarang terhadap peristiwa gempa. 
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 Peta mikrozonasi gempa hasil analisis SHA, SSA maupun Deterministik Hazard 

akibat sumber gempa Sesar Lasem selanjutnya akan dibandingkan untuk menentukan nilai 

maksimum dan minimum spektra percepatan di permukaan. Perbedaan nilai maksimum dan 

minimum spektra percepatan di permukaan (delta) kemudian dibagi menjadi tiga 

menghasilkan tiga batasan nilai spektra percepatan (33% delta, 67% delta dan 100% delta). 

Ketiga batasan nilai spektra tersebut selanjutnya akan digunakan untuk menentukan tingkat 

kerawanan Kota Semarang terhadap bahaya gempa. Tingkat kerawanan wilayah terhadap 

peristiwa gempa terdiri dari daerah resiko rendah, resiko sedang dan resiko tinggi. Pembagian 

ketiga daerah resiko gempa didasarkan pada nilai percepatan yang terjadi pada daerah 

bersangkutan. Pembagian daerah resiko gempa mengacu pada metode yang sama yang 

digunakan oleh TC4-ISSMGE (1999). Kriteria pembagian daerah resiko gempa dapat dilihat 

pada Tabel 3.3 (TC4-ISSMGE, 1999).   

 

Tabel 3. 3 Pembagian Daerah Rawan Gempa Berdasarkan Nilai Spektra Percepatan (TC4-

ISSMGE, 1999)   

Percepatan 

Minimum 

Percepatan 

Maximum 
delta 

Percepatan (a) 

Rendah Sedang Tinggi 

A1 A2 
d = 

A1-A2 

a <= 

(A1+33% d) 

(A1+33% d) < a 

<= (A1+67% d) 

(A1+67% d) < a 

<= A2 

 

3.3. Metode Penelitian 

Berdasarkan seluruh tahapan penelitian yang telah di sampaikan di atas, maka penelitian 

mikrozonasi gempa Kota Semarang dapat diterangkan dalam bentuk bagan alir sebagaimana 

terlihat pada Gambar 3.10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 10. Bagan Alir Penelitian Mikrozonasi Gempa Kota Semarang 
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Gambar 3.10. Bagan Alir Penelitian Mikrozonasi Gempa Kota Semarang (lanjutan) 

 

 

 

 

 

 

 

 


