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BAB 6 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Mikrozonasi gempa Kota Semarang dibuat berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang 

dilakukan beberapa ahli yang menyampaikan pentingnya mengkaji secara lebih detail tentang 

pengaruh Sesar Lasem terhadap tingkat kerawanan Kota Semarang dalam menahan 

guncangan gempa. Penelitian mikrozonasi gempa Kota Semarang dilakukan melalui tahapan 

analisis hazard gempa probabilistik dan hazard gempa deterministik (SHA) serta site specific 

analysis (SSA) akibat semua sumber gempa yang berpotensi memberikan pengaruh yang 

besar terhadap Kota Semarang. Hasil penelitian mikrozonasi gempa Kota Semarang melalui 

dua pendekatan SHA dan SSA menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengembangan peta hazard gempa untuk PGA, spektra 0.2s dan spektra 1s untuk periode 

ulang 2500 tahun dengan memasukkan nilai VS30 dan mempertimbangkan pendekatan 

probabilistik dan deterministik serta memasukkan fragility effect pada perhitungan 

probabilitas kehancuran bangunan menghasilkan pola distribusi ketiga percepatan yang 

sama seperti SNI 1726:2012. Nilai ketiga spektra percepatan yang dihitung pada 

penelitian ini sedikit lebih kecil dibandingkan dengan nilai spektra percepatan menurut 

SNI 1726:2012. Penggunaan data VS30 Kota Semarang yang diperoleh dengan 

menggunakan data N60 sekaligus dapat menjawab permasalahan yang berhubungan 

dengan perhitungan hazard gempa dan pengembangan peta hazard gempa Kota 

Semarang. 

2. Penelitian mikrozonasi gempa Kota Semarang menghasilkan lima modified time histories 

yang mewakili semua sumber gempa yang berpotensi memberikan pengaruh pada Kota 

Semarang. Kelima data modified time histories diperoleh dari hasil analisis spectral 

matching terhadap time histories dari pencatatan peristiwa gempa Chi-chi Taiwan tahun 

1999 dengan kekuatan 6.2 Mw dan dicatat pada tiga stasiun CHY033, CHY039 dan 

TAP088, gempa Landers California tahun 1992 dengan kekuatan 7.29 Mw dan dicatat 

pada stasiun Barstow serta gempa Denali Alaska tahun 2002 dengan kekuatan 7.9 Mw 

yang dicatat pada stasiun TAPS#12. Pemilihan kelima data acceleration time histories 

dari luar wilayah Indonesia disebabkan belum adanya catatan data time histories di 

Indonesia. Analisis response spectral matching diimplentasikan terhadap kelima data 

acceleration time histories agar sesuai dengan kondisi seismisitas dari sumber gempa 

subduksi megathrust Jawa, shallow background, deep background dan shallow crustal 

fault disekitar Kota Semarang dan menghasilkan modified time histories. Kelima data 
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modified time histories tersebut dapat digunakan untuk perencanaan bangunan tahan 

gempa sekaligus menjawab permasalahan yang berhubungan dengan data time histories 

yang cocok untuk Kota Semarang. 

3. Pembuatan peta mikrozonasi gempa Kota Semarang diimplementasikan melalui 

kombinasi pendekatan probabilistik dengan periode ulang 2500 tahun dan deterministik 

dengan mempertimbangkan pengaruh dari sumber gempa Sesar Lasem. Pada pembuatan 

peta mikrozonasi gempa Kota Semarang juga telah dilakukan analisis dengan  

mengembangkan model lapisan sedimen dengan ketebalan 30 meter. Hasil analisis 

deterministik dengan mempertimbangkan pengaruh Sesar Lasem dan model lapisan 

sedimen 30 meter menghasilkan nilai spektra permukaan lebih tinggi dibandingkan 

dengan menggunakan ketebalan lapisan sedimen yang lebih dari 30 meter. Nilai spektra 

percepatan permukaan yang dihasilkan dengan model lapisan sedimen 30 meter sedikit 

lebih kecil dibandingkan hasil perhitungan spektra percepatan di permukaan menurut SNI 

1726:2012. 

4. Permasalahan yang dihadapi pada analisis hazard gempa probabilistik mencakup 

pemanfaatan data gempa yang diperoleh dari seluruh kejadian gempa, kelengkapan data 

gempa serta analisis probabilistik dengan mempertimbangkan probabilitas kehancuran 

bangunan (fragility effect). Hasil analisis PSHA dengan mempertimbangkan fragility 

effect memberikan pengaruh terhadap perubahan nilai probabilitas terlampauinya satu 

nilai percepatan dari 2% menjadi 1% terlampui selama 50 tahun. Nilai spektra percepatan 

yang dihitung dengan mempertimbangkan fragility effect lebih besar (lebih aman) 

dibandingkan hasil analisis tanpa menggunakan fragility effect. Dengan memasukkan 

fragility effect, nilai spektra percepatan untuk Kota Semarang meningkat sebesar 1% 

sampai 10% lebih besar dibandingkan jika tanpa memasukkan fragility effect. 

Pemanfaatan fragility effect memberikan masukkan terhadap peningkatan gaya gempa 

yang harus diaplikasikan untuk bangunan di Kota Semarang. Peningkatan gaya gempa 

akan naik sebesar 1% sampai 10% jika dibandingkan gaya gempa yang tidak 

mempertimbangkan fragility effect.   

5. Pada penelitian ini permasalahan kelengkapan data gempa dapat diselesaikan dengan 

menggunakan data gempa (main shock) untuk  pengembangan peta hazard gempa 

wilayah Indonesia. Data main shock juga diperoleh dari pencatatan Badan Meteorologi 

Klimatologi dan Geofisika (BMKG), National Earthquake Information Service and 

United State Geological Survey (NEIC-USGS) dan The Advance National Seismic System 

(ANSS). Hasil penelitian yang telah dilakukan untuk Kota Semarang menghasilkan nilai 

faktor amplifikasi spektra percepatan yang mirip dengan nilai faktor amplifikasi yang 
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digunakan pada peraturan IBC 2009, SNI 1726:2012 dan hasil penelitian Asrurifak 

(2010). 

6. Salah satu permasalahan yang dijumpai pada SSA adalah penentuan elevasi batuan dasar. 

Pada penelitian ini elevasi batuan dasar ditentukan dengan mengembangkan model 

analisis dengan mengambil asumsi elevasi batuan dasar berada pada kedalaman 30 meter 

di bawah permukaan tanah. Analisis rambatan gelombang gempa dari batuan dasar ke 

permukaan dapat dikembangkan dengan menggunakan model lapisan sedimen dengan 

ketebalan 30 m. Pengembangan model lapisan sedimen dengan ketebalan 30 meter belum 

pernah dilakukan di Indonesia. Model lapisan sedimen ini dapat mengatasi kesulitan 

memperoleh data lapisan sedimen jika elevasi batuan dasar (bedrock) sangat dalam.  

7. Permasalahan lain yang dijumpai pada SSA adalah penggunaan data dinamis tanah. 

Penelitian data dinamis tanah belum pernah dilakukan di Kota Semarang. Dengan 

menggunakan data dinamis tanah hasil penelitian yang telah dilakukan pada beberapa 

wilayah di Indonesia dan di luar wilayah Indonesia dan digunakan secara luas di wilayah 

Indonesia dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi pada SSA.   

8. Analisis deterministik akibat sumber gempa Sesar Lasem memberikan gambaran bahwa 

bangunan yang terletak di Kota Semarang dan direncanakan dengan menggunakan 

peraturan SNI 1726:2012 diperkirakan akan mampu menahan guncangan akibat peristiwa 

gempa yang bersumber dari Sesar Lasem dengan magnituda mencapai 6.5 Mw.  

9. Hasil penelitian mikrozonasi gempa juga memberikan masukan lima modified time 

histories lain yang dapat digunakan untuk perhitungan bangunan tahan gempa. Kelima 

modified time histories tersebut dipilih untuk sumber gempa Shallow Crustal Fault. 

Kelima data modified time histories tersebut diperoleh dari hasil analisa spectral 

matching dari data time histories yang dicatat pada peristiwa gempa yang bersumber dari 

gempa Chi-Chi Taiwan tahun 1999 dengan kekuatan 6.2 Mw, Gempa Victoria Mexico 

tahun 1980 dengan kekuatan 6.33 Mw, Gempa Imperial Valley Amerika tahun 1979 

dengan kekuatan 6.53 Mw, Gempa Superstition Hills Amerika tahun 1987 dengan 

kekuatan 6.54 Mw dan Gempa Kobe Japan tahun 1995 dengan kekuatan 6.9 Mw. 

Penggunaan kelima data modified time histories tersebut dan memperhatikan posisi titik 

pengamatan terhadap jalur Sesar Lasem menghasilkan nilai spektra percepatan 

permukaan hampir sama dengan hasil perhitungan dengan menggunakan lima ground 

motion akibat semua sumber gempa. 

10. Nilai PGA permukaan yang dihitung pada wilayah Kecamatan Mijen, Ngaliyan dan Tugu 

dengan menggunakan peraturan gempa RSNI 03-1726-2002 lebih besar dari nilai PGA 

permukaan akibat gempa yang bersumber dari Sesar Lasem dengan kekuatan mencapai 

6.5 Mw. Pada wilayah lain nilai PGA permukaan yang dihitung dengan menggunakan 
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peraturan RSNI 03-1726-2002 lebih kecil daripada nilai PGA permukaan akibat gempa 

yang bersumber dari Sesar Lasem.  

11. Hasil pembuatan mikrozonasi gempa Kota Semarang menunjukkan wilayah selatan dan 

timur Kota Semarang mencakup Kecamatan Gunung Pati, Banyumanik, Tembalang, dan 

Pedurungan merupakan wilayah yang akan menderita guncangan terbesar akibat gempa 

yang bersumber dari Sesar Lasem.  

 

6.2 Implikasi 

Hasil pengembangan peta mikrozonasi gempa Kota Semarang memberikan implikasi pada 

perencanaan bangunan tahan gempa terutama untuk wilayah selatan dan timur Kota Semarang 

untuk segera menggunakan peraturan SNI 1726:2012 agar bangunan mampu menahan 

guncangan yang bersumber dari Sesar Lasem dengan kekuatan mencapai 6.5 Mw. Bangunan 

lama yang direncanakan dengan menggunakan peraturan RSNI 03-1726-2002 perlu dikaji 

ulang kemampuan menahan guncangan gempa dengan mengimplemantasikan gaya gempa 

yang diperoleh dengan menggunakan peraturan SNI 1726:2012 agar mampu menahan 

guncangan gempa dengan kekuatan mencapai 6.5 Mw akibat gempa Sesar Lasem. 

Pembuatan atau pengembangan mikrozonasi gempa satu wilayah dapat diwujudkan 

dengan mudah untuk wilayah yang memiliki elevasi batuan dasar sangat dalam. Penelitian 

mikrozonasi gempa dengan mengembangkan model lapisan sedimen dengan ketebalan 30 

meter dapat mengatasi persoalan yang berhubungan dengan mikrozonasi gempa satu wilayah 

yang memiliki elevasi batuan dasar sangat dalam. Nilai spektra percepatan di permukaan yang 

dianalisis dengan menggunakan ketebalan lapisan sedimen 30 meter lebih besar dibandingkan 

dengan menggunakan lapisan sedimen lebih dari 30 meter. 

Perencanaan tata ruang wilayah Kota Semarang perlu memperhatikan hasil penelitian 

mikrozonasi gempa Kota Semarang. Wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi terhadap 

peristiwa gempa perlu dipertimbangkan sebagai wilayah yang mempunyai dampak yang 

berbahaya jika terjadi peristiwa gempa. Pemberian ijin mendirikan bangunan dan pemilihan 

bentuk bangunan perlu memperhatikan peraturan terbaru dari perencanaan bangunan tahan 

gempa (SNI 1726:2012) agar bangunan mampu menahan guncangan akibat peristiwa gempa.          

 

6.3 Saran 

Mikrozonasi gempa Kota Semarang yang dibuat dengan mengimplementasikan tahapan 

analisis hazard gempa probabilistik dan hazard gempa deterministik (SHA) serta site specific 

analysis (SSA) akibat semua sumber gempa perlu dilanjutkan dengan penelitian tingkat 

kerentanan bangunan. Penelitian kerentanan bangunan untuk Kota Semarang perlu segera 

dilakukan karena sebagian besar bangunan yang berdiri di Kota Semarang direncanakan 
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dengan menggunakan probabilitas 10% terlampaui selama 50 tahun atau direncanakan 

menurut RSNI 03-1726-2002. Penelitian tingkat kerentanan wilayah dalam menahan gempa 

perlu segera dilakukan pada wilayah Kecamatan Gunung Pati, Tembalang, Banyumanik, 

Pedurungan dan Genuk sebagai tindak lanjut dari penelitian mikrozonasi gempa Kota 

Semarang. Pemerintah Kota Semarang perlu memperhatikan wilayah rawan gempa Kota 

Semarang pada pemberian ijin mendirikan bangunan. Implementasi SNI 1726:2012 perlu 

segera dilakukan pada daerah rawan bencana. Gambar 6.1 menunjukkan peta usulan tahapan 

penelitian kerentanan wilayah terhadap peristiwa gempa. Wilayah yang masuk dalam kategori 

tahap 1 adalah wilayah yang perlu segera diteliti tingkat kerentanannya terhadap gempa. 

Wilayah dalam kategori tahap 2 dan tahap 3 adalah wilayah selanjutnya yang perlu diteliti 

tingkat kerentannya terhadap gempa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. 1. Peta Usulan Penelitian Kerentanan Wilayah Terhadap Peristiwa Gempa 

 

Pembuatan peta mikrozonasi gempa Kota Semarang menggunakan model tebal 

sedimen 30 meter. Nilai kecepatan rambat gelombang geser (VS) yang digunakan pada 

analisis perambatan gelombang geser dari batuan dasar ke permukaan diperoleh dari rumus-

rumus empiris dengan menggunakan nilai N-SPT atau menggunakan nilai N60. Penelitian  

nilai VS lapisan tanah dan perhitungan nilai VS30 perlu dikaji lebih teliti dengan melakukan 

penelitian dengan menggunakan peralatan Array Microtremor agar nilai VS setiap lapisan 

tanah (profil kecepatan rambat gelombang geser) dapat diperkirakan dengan lebih tepat. 
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Penelitian dengan menggunakan peralatan tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk 

memperkirakan elevasi batuan dasar (bedrock) yang sangat diperlukan pada pengembangan 

mikrozonasi gempa Kota Semarang. Penelitian profil VS lapisan tanah dapat juga digunakan 

untuk mencari rumus empiris hubungan antara nilai N-SPT atau N60 dengan kecepatan 

rambat gelombang geser VS.    

Titik pengeboran untuk analisis rambatan gelombang geser belum tersebar 

secara merata di seluruh wilayah Kota Semarang. Pengembangan Peta Mikrozonasi 

Gempa Kota Semarang memerlukan informasi yang lengkap tentang data lapisan 

tanah sampai kedalaman 30 meter. Penambahan data atau informasi lapisan tanah 

melalui pekerjaan pengeboran sampai kedalaman 30 meter perlu dilakukan terutama 

pada wilayah kecamatan Gunung Pati, Tembalang, Banyumanik, Pedurungan,  dan 

wilayah lain yang masuk kategori wilayah rawan gempa tinggi agar pengembangan 

peta mikrozonasi gempa Kota Semarang menjadi semakin lengkap dan akurat. Data 

pengeboran untuk wilayah Kecamatan Mijen dan Ngaliyan juga belum tersebar secara 

merata meskipun kedua kecamatan tersebut masuk pada kategori wilayah dengan 

resiko rendah. Pada kedua kecamatan tersebut jumlah titik pengamatan juga belum 

tersebar secara merata. Tujuan penambahan titik pengeboran pada kedua kecamatan 

tersebut disebabkan pola distribusi nilai PGA permukaan pada kedua wilayah tersebut 

belum akurat karena jumlah titik pengeboran masih sangat sedikit. 

Hasil penelitian mikrozonasi gempa Kota Semarang melalui tahapan analisis 

PSHA, DSHA dan SSA sangat bermanfaat untuk Pemerintah Kota Semarang. 

Gambaran wilayah rawan gempa Kota Semarang dapat digunakan sebagai masukkan 

pada perencanaan Tata Ruang Wilayah. Pengembangan peta mikrozonasi gempa Kota 

Semarang perlu dilanjutkan dengan penelitian susulan agar peta rawan gempa Kota 

Semarang dapat dikembangkan berdasarkan hasil analisis atau penelitian yang lebih 

komprehensif.  

   


