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Abstract: The railroad bridge is one of the railroad infrastructure that needs to be studied for its safety and safety factors. In 

this research, the author studies the possibility of resonance in the BH77 Lampung railroad bridge and characterizes the site 

effect around the bridge using microtremor data. Measurements were made at nine points, with two points on the bridge, and 

seven other points scattered around the bridge. Microtremor data obtained were then analyzed using the Horizontal to Vertical 

Spectral Ratio (HVSR) method to obtain the natural frequency value and amplification factor. The author then characterizes the 

site effect around the bridge using natural frequency, amplification factor, and seismic vulnerability index (kg). Based on the 

research conducted, it is known that the research location has an amplification factor (A0) of 5.15-12.19 and is included in the 

moderate-very high level amplification (Setiawan, 2009), natural frequency at the site obtained values of 4.01 - 7.27 Hz so that 

it is included in the Class I and II classification (Kanai. 1983), the seismic vulnerability index in the study area is 4.2 to 19.4. The 

natural frequency (f0) on the bridge obtained has a value of 5.20 and 6.19 Hz, and the natural frequency value at the site has a 

value of 4.01 - 7.27 Hz so that there is a possibility of resonance on the bridge. However, the resonance potential should be 

validated by other measurement methods. 
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Abstrak: Jembatan kereta api merupakan salah satu prasarana perkeretaapian yang perlu dipelajari faktor keamanan dan 

keselamatannya. Dalam penelitian ini, penulis mempelajari kemungkinan terjadinya resonansi di jembatan kereta api BH77 

Lampung serta mengkarakterisasi site effect di sekitar jembatan dengan menggunakan data mikrotremor. Pengukuran dilakukan 

di sembilan titik, dengan dua titik di jembatan, dan tujuh titik lainnya tersebar di sekitar jembatan. Data mikrotremor yang 

didapat kemudian dianalisis dengan metode Horizontal to Vertical Spectral Ratio (HVSR) untuk mendapatkan nilai frekuensi 

natural dan faktor amplifikasi. Penulis kemudian mengkarakterisasi site effect di sekitar jembatan menggunakan frekuensi 

natural, faktor amplifikasi, serta indeks kerentanan seismik (kg). Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa lokasi 

penelitian memiliki faktor amplifikasi (A0) sebesar 5,15-12,19 dan termasuk kedalam amplifikasi tingkat sedang- sangat tinggi 

(Setiawan, 2009), frekuensi natural di site didapat nilai 4,01- 7,27 Hz sehingga masuk klasifikasi Jenis I dan II (Kanai. 1983), indeks 

kerentanan seismik daerah penelitian adalah 4,2 hingga 19,4. Frekuensi natural (f0) di jembatan yang didapat memiliki nilai 5,20 

dan 6,19 Hz, dan nilai frekuensi natural di site memiliki nilai 4,01- 7,27 Hz sehingga berpotensi terjadinya resonansi di jembatan. 

Namun potensi resonansi tersebut sebaiknya divalidasi dengan metode pengukuran lainnya. 
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Pendahuluan 

Perkembangan zaman selalu diikuti oleh perkembangan 
transportasi, baik itu jarak jauh, menengah, maupun 
dekat (urban transportation). Kereta api merupakan 
salah satu moda transportasi massal pilihan, jadwalnya 
yang teratur, tingkat kenyamanan yang memadai, serta 
biaya operasional yang relatif lebih murah menjadikan 
kereta api sebagai salah satu moda transportasi pilihan. 
 
Namun, penggunaan transportasi kereta api tentunya 
perlu diiringi dengan faktor keselamatan baik itu dari 
sarana kereta api, maupun sarana pendukung 
perkeretaapiaan (prasarana perkeretaapian). Jembatan 
kereta api sebagai salah satu prasarana perkeretaapian 
merupakan salah satu komponen yang cukup vital, 
sehingga faktor keamanan dan keselamatan jembatan 
merupakan hal yang penting untuk diperhitungkan. 
 
Jembatan kereta api BH77 merupakan salah satu 
jembatan kereta api yang masuk dalam wilayah divisi 
regional (divre) iv Tanjung Karang, Lampung. Kondisi 
jembatan yang sudah cukup berumur, serta pola 
struktur yang hampir sama dengan kebanyakan 
jembatan kereta api di Indonesia, menjadikan jembatan 
kereta api BH77 dipilih sebagai lokasi penelitian. 
 

 
Salah satu faktor keamanan dan keselamatan yang perlu 
diperhatikan dari sebuah jembatan adalah kemungkinan 
terjadinya “resonansi” dari jembatan tersebut. 
Resonansi dapat terjadi akibat dari gelombang udara, 
air, maupun merambat melalui tanah (seismic 
vulnerability). Pada penelitian ini, penulis 
memerhitungkan dampak resonansi yang dihasilkan 
akibat kondisi geologi lokal (local site effect). 
 
Wilayah Indonesia termasuk provinsi Lampung sebagai 
area yang dilewati oleh zona pertemuan antar lempeng, 
menjadikan Indonesia rawan dengan aktivitas 
kegempaan. Aktivitas kegempaan tersebut tentunya 
sangat destruktif terhadap keselamatan bangunan, 
termasuk jembatan kereta api. Sehingga, studi 
mengenai keamanan dan keselamatan bangunan perlu 

dilakukan, guna meminimalisir kerugian yang dihasilkan 
akibat aktivitas kegempaan. 
 
Pada beberapa kasus gempabumi, besarnya dampak 
kerusakan yang dihasilkan akibat aktivitas seismik 
meliputi jarak lokasi dengan hiposenter, besarnya 
magnitudo dan kondisi geologi lokal (site effect). Pada 
beberapa kasus gempabumi, gempa bahkan dapat 
berdampak serius pada daerah yang jauh dari 
hiposenter, walau dengan magnitudo yang kecil. Hal 
tersebut disebabkan oleh kondisi geologi lokal (local site 
effect), seperti kasus gempabumi Kebumen tahun 1943. 
Pada gempa Kebumen, gempa dengan skala 8,4 SR 
tersebut, menyebabkan kerusakan parah di Imogiri, 
Cawas dan Bantul yang jaraknya jauh dari hiposenter, 
sedangkan daerah Kulon Progo, Purworejo dan Gunung 
Kidul yang dekat dari sumber tidak mengelami 
kerusakan yang fatal [1]. 
 
Kerusakan yang dihasilkan akibat faktor geologi lokal 
(site effect) dapat di karakterisasi berdasarkan beberapa 
faktor, seperti frekuensi natural (f0), amplifikasi (f0) serta 
indeks kerentanan seismik (kg) yang didapat melalui 
data mikrotremor.  Mikrotremor sendiri memanfaatkan 
ambient vibration yang menjalar di bawah permukaan 
bumi. Data mikrotremor sendiri dapat dianalisis 
menggunakan metode Horizontal to Vertical Spectral 
Ratio (HVSR) yang dipoulerkan oleh Nakamura, 1989. 
 
Metode HVSR memanfaatkan rasio antara spektrum 
gelombang horizontal dan gelombang vertikal di 
permukaan, sehingga didapat kurva H/V. kurva H/V 
sendiri memuat informasi amplifikasi, serta frekuensi 
natural. 
 

Metode 

Teknik pengambilan data yang digunakan pada 
penelitian ini yakni teknik pengukuran lapangan dengan 
menggunakan data mikrotremor, yang terdiri dari 7 titik 
pengukuran di sekitar jembatan guna mengetahui site 
effect, serta 2 titik di jembatan guna mengetahui 
frekuensi natural jembatan.  
 
Berikut persebaran titik akuisisi di lapangan: 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Sketsa jembatan kereta api BH77 



 

 

Alat yang digunakan dalam pengukuran berupa satu set 
seismometer tiga komponen yang meliputi komponen 
vertikal (up-down), dan dua komponen horizontal 
(north-south dan east-west). Durasi pengukuran setiap 
titik sekitar 40 menit. Dari pengukuran kemudian 
didapat data mikrotremor dalam format .zip, kemudian 
di konversi ke .mseed agar dapat diolah menggunakan 
software geopsy. 
 
Horizontal to Vertical Spectral Ratio (HVSR) 
Data mikrotremor yang didapat tersebut kemudian 
diolah dengan metode Horizontal to Vertical Spectral 
Ratio (HVSR) menggunakan software geopsy. HVSR 
sendiri merupakan suatu metode yang memanfaatkan 
spektrum gelombang permukaan horizontal dan vertikal 
di suatu site untuk mendapatkan data kuantitatif 
mengenai informasi geologi lokal daerah tersebut[2]. 
Nakamura berasumsi bahwa untuk mengetahui kondisi 
geologi suatu daerah cukup dengan mengukur spektrum 
gelombang di permukaan, hal tersebut disebabkan 
karena di lapisan batuan keras (bedrock) rasio antara 
spektrum horizontal terhadap spektrum vertikal hampir 
serupa, atau secara matematis: 
 

𝑆𝐻𝐵
𝑆𝑉𝐵

= 1 

 

(1) 

Dengan 𝑆𝐻𝐵  merupakan spektrum horizontal di batuan 
keras, dan 𝑆𝑉𝐵merupakan spektrum vertikal di batuan 
keras. Sehingga untuk mengetahui kondisi geologi lokal 
cukup dengan mengukur di permukaan, atau secara 
matematis : 
 

𝑇𝑆𝐼𝑇𝐸 =
𝑆𝐻𝑆

𝑆𝑉𝑆
 

 

(2) 

 
Dengan 𝑆𝐻𝑆  merupakan spektrum horizontal di 
permukaan, dan 𝑆𝑉𝑆  merupakan spektrum gelombang 
vertikal di permukaan. 
 
Hasil dari pengolahan HVSR berupa kurva H/V dengan 
faktor amplifikasi (A0) sebagai puncak, serta frekuensi 
saat puncak merupakan frekuensi natural (f0). Data 
pengukuran di lapangan dikarakterisasi berdasarkan 
frekuensi natural (f0), faktor amplifikasi (A0) dan indeks 
kerentanan seismik (kg). Sedangkan data mikrotremor di 
jembatan yang digunakan hanya data frekuensi natural 
(f0) guna dibandingkan dengan site sekitar jembatan, 
untuk mengetahui kemungkinan terjadinya resonansi. 
Berikut diagram alir penelitian yang dilakukan  
 

 

Gambar 3. Diagram alir penelitian 

Gambar 2 Desain akuisisi 



 

Results And Discussion 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan 
data mikrotremor pada sembilan titik pengukuran. 
Berikut kurva H/V yang didapat dari hasil pengolahan 
data dengan metode Horizontal to Vertical Spectral 
Ratio (HVSR) : 
 

Berikut data yang didapat dari hasil pengolahan data 

lapangan menggunakan metode Horizontal to Vertical 

Spectral Ratio (HVSR): 

 
Tabel 1 Data hasil pengolahan 

Stasiun Easting Northing 
F0 

(Hz) 
A0 Kg 

F02 
519194.20 

m E 

9425793.43 

m S 
5.03 5.17 5.307214 

F07 
518969.88 

m E 

9426074.43 

m S 
4.22 6.32 9.458854 

F06 
519026.90 

m E 

9425897.99 

m S 
4.25 5.15 6.243899 

F09 
519455.00 

m E 

9425864.71 

m S 
5.95 12.19 24.96109 

F01 
519337.01 

m E 

9425592.26 

m S 
7.27 5.51 4.167374 

F05 
518974.06 

m E 

9425537.42 

m S 
4.01 6.38 10.15251 

F04 
518983.96 

m E 

9425681.12 

m S 
4.67 9.52 19.4394 

F10 
519201.59 

m E 

9425858.31 

m S 
6.19 - - 

F03 
519192.38 

m E 

9425796.21 

m S 
5.20 - - 

 
 

A. Frekuensi Natural (f0) 

Frekuensi natural didefinisikan sebagai banyaknya 
gelombang yang merambat pada suatu lapisan tiap 
satuan waktu. Frekuensi natural suatu daerah berbeda 
dari daerah lainnya, bergantung pada kondisi geologi 
daerah tersebut. Frekuensi natural suatu daerah 
memegang peranan yang cukup penting terhadap 
dampak yang dihasilkan akibat adanya aktivitas 
gempabumi. Daerah yang memiliki frekuensi natural 
yang rendah cenderung merasakan periode goncangan 
gempabumi yang lebih panjang, sehingga 
mengakibatkan semakin besarnya dampak kerusakan 
yang dihasilkan. Begitupula sebaliknya, saat suatu 
daerah memiliki frekuensi natural yang tinggi, maka 
periode goncangan yang dirasakan di suatu daerah 
semakin kecil, sehingga kerusakan yang dihasilkan juga 
lebih kecil. 

Selain frekuensi natural di site, frekuensi natural dari 
suatu bangunan juga penting untuk diketahui. Pada 
suatu bangunan yang memiliki frekuensi natural yang 
sama dengan site sekitar bangunan, maka bangunan 
akan sangat rentan terhadap getaran yang dihasilkan 
akibat aktivitas sekitar bangunan [8]. 

Berdasarkan pengolahan data mikrotremor dengan 
menggunakan metode Horizontal to Vertical Spectral 
Ratio (HVSR), didapat persebaran nilai frekuensi natural 
(f0) sebagai berikut: 

   

a. F01 b. F02 c. F03 

   

d. F04 e. F05 f. F06 

   

g. F07 
h. F09 i. F10 

 

Gambar 4. Kurva H/V hasil pengolahan 



 

 

 
Pada peta tersebut, dapat diketahui bahwa daerah penelitian 

memiliki nilai frekuensi natural (f0) sebesar 4.01-7.27 Hz. 

Mengacu pada klasifikasi Kanai (1983) tentang klasifikasi nilai 

frekuensi natural, maka dapat disimpulkan bahwa lokasi 

penelitian memiliki tanah dengan klasifikasi jenis II dan I. 

Tanah Jenis II terdiri dari alluvium tipis yang terdiri dari pasir 

kerikil (sandy gravel), lempung keras berpasir (sandy hard 

clay), lempung (loam), dan sebagainya. Sedangkan titik F01 

masuk klasifikasi jenis I, menurut klasifikasi Kanai sendiri 

tanah jenis I merupakan batuan tersier atau lebih tua, terdiri 

dari batuan pasir kasar berkerikil keras[3]. 

 

Nilai frekuensi natural (f0) didefinisikan sebagai nilai 

frekuensi pada saat amplitudo maksimum pada kurva H/V. 

Nilai tersebut merepresentasikan kondisi geologi suatu 

daerah, semakin kecil nilai frekuensi natural suatu daerah, 

maka semakin besar periode getaran yang dirasakan di 

daerah tersebut, sehingga menyebabkan semakin besar 

kerusakan yang dihasilkan akibat aktivitas seismik. Daerah 

yang memiliki lapisan tanah lapuk (sedimen) yang tebal pada 

umunya memiliki nilai frekuensi natural yang cenderung 

lebih rendah dibanding daerah dengan sedimen yang tipis. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tebal lapisan 

sedimen suatu daerah, maka semakin kecil nilai frekuensi 

naturalnya, dengan begitu semakin besar kerusakan yang 

dihasilkan akibat aktivitas seismik. 

 

Berdasarkan peta tersebut pula, dapat diketahui bahwa 

daerah penelitian memiliki nilai frekuensi natural (f0) yang 

cenderung seragam, yakni pada rentang 4-5 Hz, namun pada 

satu titik penelitian di area F01 memiliki nilai frekuensi 

natural yang lebih tinggi, yakni 7,27 Hz. Besarnya nilai 

tersebut dapat disebabkan karena perbedaan kondisi geologi 

dan ketebalan sedimen di daerah tersebut yang 

kemungkinan lebih tipis dibanding titik penelitian lainnya. 

Berdasarkan hasil pengolahan data juga dapat diketahui 

bahwa persebaran besaran nilai frekuensi natural di wilayah 

tersebut membentuk suatu pola, yakni besaran natural 

frekuensi cenderung menurun dari timur ke barat, hal 

tersebut diinterpretasikan sebagai akibat perbedaan 

ketebalan sedimen yang cenderung meningkat dari timur ke 

barat. 

 

 

B. Faktor Amplifikasi (A0) 

Amplifikasi didefinisikan sebagai pembesaran amplitudo 

gelombang yang terjadi akibat adanya perbedaan sifat antar 

lapisan, dengan kata lain gelombang seismik yang menjalar 

pada batuan keras (bedrock) akan mengalami pembesaran 

saat bertemu dengan lapisan lunak yang berada di atasnya 

(sedimen).  Amplifikasi terjadi saat suatu gelombang yang 

merambat disuatu medium bertemu dengan medium lain 

yang bersifat lebih lunak dibanding medium sebelumnya. 

Semakin kontras perbedaan antar kedua lapisan, maka 

amplifikasi yang terjadi juga akan semakin besar [4].  

 

Pada penelitian ini, faktor amplifikasi (A0) didapat dari 

puncak kurva HVSR dari data mikrotremor yang didapat 

melalui pengukuran lapangan. Metode HVSR memanfaatkan 

rasio spektrum horizontal dan vertikal dari data mikrotremor 

untuk mendapatkan nilai frekuensi natural (f0) dan faktor 

amplifikasi (A0)[2]. Faktor amplifikasi pada HVSR didapat 

melalui amplitudo maksimum sumbu vertikal dari kurva H/V. 

sehingga didapat persebaran nilai faktor amplifikasi di area 

penelitian sebagai berikut: 

 

Gambar 5.  Peta persebaran frekuensi natural daerah penelitian 



 

 
Gambar 6. Peta persebaran faktor amplifikasi daerah penelitian 

 

Pada peta tersebut dapat diketahui bahwa persebaran 

amplifikasi pada lokasi penelitian berada pada rentang 5,15 

hingga 12,19. Pada peta dapat kita lihat pula bahwa nilai 

amplifikasi di daerah tersebut cenderung lebih rendah di 

area tengah, yakni pada titik F01, F02 dan F06 dan tidak 

berkorelasi dengan besaran nilai frekuensi natural (f0). Faktor 

amplifikasi sendiri dipengaruhi oleh kecepatan rambat 

gelombang di bawah permukaan. Nilai faktor amplifikasi 

cenderung semakin besar seiring berkurangnya cepat rambat 

gelombang di bawah permukaan. Kecepatan rambat 

gelombang dibawah permukaan sendiri dipengaruhi oleh 

kepadatan batuan di suatu wilayah. Tanah lunak cenderung 

memperlambat penjalaran gelombang di bawah permukaan 

bumi, sehingga semakin besar kerusakan yang dihasilkan, 

begitupula sebaliknya [6]. Sehingga besarnya amplifikasi suatu 

daerah dapat dikaitkan dengan seberapa lunaknya tanah di 

suatu daerah, yang pada akhirnya menyebabkan semakin 

besar goncangan yang dirasakan suatu daerah akibat 

aktivitas seismik.  

 

Setiawan[5]  mengklasifikasikan nilai amplifikasi berdasarkan 

besaran faktor amplifikasi suatu daerah. Adapun daerah 

penelitian memiliki nilai amplifikasi sebagai berikut: 

 

 

Tabel 4. 1  Klasifikasi amplifikasi lokasi penelitian berdasarkan klasifikasi  [5]  

 

Berdasarkan klasifikasi tersebut dapat diketahui bahwa 

daerah penelitian memiliki nilai amplifikasi sedang hingga 

sangat tinggi. Daerah yang memiliki faktor amplifikasi sangat 

tinggi berada pada titik F04 dan F09. Sedangkan daerah yang 

memiliki amplifikasi tinggi berada pada titik F07 dan F05, dan 

daerah dengan amplifikasi sedang berada pada titik F02, F06, 

dan F01. Perbedaan nilai amplifikasi tersebut menunjukkan 

bahwa pada area yang sempit sekalipun, nilai amplifikasi di 

suatu wilayah dapat bervariasi, bergantung pada kondisi 

tanah dan sejarah pelapukan di daerah tersebut. 

 

 

C. Indeks Kerentanan Seismik (Kg) 

Nilai indeks kerentanan seismik (kg) merupakan suatu 

besaran yang digunakan untuk mengetahui dampak resiko 

kerusakan akibat aktivitas seismik. Indeks kerentanan 

seismik dipengaruhi oleh faktor amplifikasi dan frekuensi 

natural suatu daerah. Semakin besar indeks kerentanan 

seismik suatu daerah, maka semakin besar dampak 

kerusakan yang terjadi di daerah tersebut, begitupula 

sebaliknya semakin kecil indeks kerentanan seismik suatu 

daerah, maka kerusakan yang dihasilkan akibat aktivitas 

seismik akan semakin kecil pula. Nilai indeks kerentenan 

seismik berbanding lurus dengan faktor amplifikasi, dan 

berbanding terbalik dengan frekuensi natural. Pada 

penelitian yang telah dilakukan, didapat persebaran indeks 

kerentanan seismik daerah penelitian sebagai berikut: 

Zona Klasifikasi Nilai Amplifikasi Lokasi 

1 Rendah A<3 - 

2 Sedang 3 ≤ A < 6 F02, F06, F01 

3 Tinggi 6 ≤ A < 9 F07, F05 

4 Sangat tinggi ≥ 9 F04, F09 

 



 

 

 

 

Dari peta diatas dapat diketahui bahwa persebaran nilai 

indeks kerentanan seismik cenderung lebih rendah di bagian 

tengah. Persebaran nilai indeks kerentanan seismik 

berbanding lurus dengan persebaran faktor amplifikasi, dan 

berkebalikan dengan frekuensi natural. Dengan demikian, 

dapat disimpulkan bahwa semakin kecil frekuensi natural 

suatu daerah, maka semakin rentan daerah tersebut 

mengalami kerusakan akibat aktivitas seismik. Sebaliknya 

semakin besar amplifikasi suatu daerah, maka semakin besar 

dampak kerusakan di daerah tersebut akibat aktivitas 

seismik.  Pada lokasi penelitian sendiri nilai indeks 

kerentanan seismik (kg) berada pada rentang 4,2 hingga 

19,4. Hal tersebut berkaitan dengan besarnya faktor 

amplifikasi dan frekuensi natural suatu daerah. 

 

 

D. Dobel Resonansi 

Penelitian mengenai kemungkinan terjadinya dobel 

resonansi sebelumnya pernah dilakukan oleh Grimaz, S. dkk. 

pada tahun 2013, Grimaz menghitung kemungkinan 

terjadinya dobel resonansi di jembatan Salt dan Silea di Italia 

dengan membandingkan nilai frekuensi natural jembatan 

dengan frekuensi natural tanah di sekitar jembatan 

menggunakan data mikrotremor. Pada penelitian tersebut 

Grimaz mendapati bahwa frekuensi natural kedua jembatan 

memiliki nilai yang hampir sama dengan frekuensi natural 

wilayah sekitarnya, sehingga kedua jembatan tersebut 

berpotensi terjadi dobel resonansi. 

 

Pada penelitian ini, frekuensi natural di jembatan dan di site 

sekitar jembatan diukur menggunakan metode mikrotremor. 

Dari data mikrotremor tersebut diolah menggunakan 

metode Horizontal to Vertical Spektral Ratio (HVSR) sehingga 

diperoleh kurva H/V. Nilai frekuensi natural yang didapat dari 

kurva H/V kemudian dibandingkan dengan frekuensi natural 

hasil analisis spektrum horizontal, untuk mengetahui 

frekuensi natural pada spektrum horizontal. Karena pada 

struktur frekuensi didominasi pada komponen horizontal 

(Gosar, 2007). Berdasarkan hasil pengukuran, didapat 

besaran frekuensi sebagai berikut: 

 
Tabel 2. Perbanding frekuensi natural di jembatan terhadap site sekitar 

jembatan 

 
Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa 
jembatan tersebut memiliki nilai frekuensi natural yang 
cenderung sama dengan lingkungan sekitarnya, yakni 
pada rentang 5.2-6.2 Hz sedangkan wilayah sekitar 
memiliki frekuensi 4.0-7.2 Hz. Robert Scanian H. (1991) 
dalam publikasinya menyebutkan bahwa dobel 
resonansi dapat terjadi saat frekuensi natural di suatu 
bangunan memiliki kesamaan ±1 Hz dengan lingkungan 
sekitarnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
jembatan kereta api BH77 berpotensi terjadi dobel 
resonansi. Namun nilai yang didapat perlu divalidasi 
dengan metode lainnya, termasuk menambah titik 
pengukuran di pusat massa jembatan 
 

Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, didapat kesimpulan 

bahwa daerah penelitian di sekitar jembatan kereta api BH77 

memiliki nilai frekuensi natural (f0) 4.01- 7.27 Hz, sedangkan 

jembatan kereta api BH77 memiliki nilai frekuensi natural 

sebesar 5.20-6.19 Hz. Nilai faktor amplifikasi (A0) di daerah 

penelitian berada pada rentang 5,15-12,19. Sehingga daerah  

Gambar 7. Peta persebaran indeks kerentanan seismik daerah penelitian 
 

Lokasi F0 (Hz) 
F0 (Hz) 

Longitudinal 

F0 (Hz) 

Transversal 

F0 (Hz) 

Site 
Resonansi 

Jembatan S 5.2 4.7 4,6 
4.0 - 7.2 √ 

Jembatan N 6.2 4,6 3.1 



 

penelitian masuk kategori amplifikasi zona sedang-sangat 

tinggi berdasarkan klasifikasi nilai amplifikasi dari Setiawan 

(2009). Adapun nilai frekuensi natural di daerah penelitian 

berada pada rentang 4,01 – 7,27 Hz yang menurut klasifikasi 

Kanai (1983) masuk pada klasifikasi jenis I dan II, yakni 

memiliki lapisan sedimen terdiri dari alluvium tipis dengan 

ketebalan kurang dari 10 meter, serta batuan tersier atau 

lebih tua yang terdiri dari batuan pasir kasar berkerikil keras.  

Dari nilai A0 dan f0 diperoleh indeks kerentanan seismik (kg) 

daerah penelitian sebesar 4,2 hingga 19,4, dimana indeks 

kerentanan seismik cenderung lebih rendah diarea tengah 

dari daerah penelitian. Berdasarkan data mikrotremor 

diketahui bahwa perbandingan nilai frekuensi natural (f0) 

Jembatan kereta api BH77 dan site sekitarnya keduanya 

memiliki nilai frekuensi natural yang hampir sama, sehingga 

berpotensi terjadinya resonansi[8]
. Namun, perlu dilakukan 

validasi dengan metode lain, karena pengukuran belum bisa 

dilakukan di pusat massa jembatan yang disebabkan 

terhalang medan yang ekstrim. 
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