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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1.  Kondisi Geologi 

 

Kondisi geologi wilayah Provinsi Lampung dikelompokkan menjadi tiga 

satuan batuan, yaitu: kelompok batuan kuarter, kelompok batuan tersier 

serta kelompok batuan pratersier. Wilayah tengah Provinsi Lampung 

kondisi geologinya dilintasi oleh zona patahan Sumatera yang ditempati 

oleh satuan batuan tersier [11]. Berdasarkan gambar 2.1, kondisi geologi 

Kecamatan Tanjung Karang Timur menunjukkan formasi Lampung (Qhvp) 

dan gunung api Pesawaran (QT1) yang berisi batuan-batuan . Daerah 

penelitian Tanjung Karang Timur merupakan formasi Lampung (Qhvp) 

umumnya berupa batuan tuff berbatu apung, tuff riolitik, tuff pada tufit, 

batu lempung, tufan dan batu pasir tufan [12]. Formasi gunung api 

Pesawaran (QT1) yang berisi batuan-batuan bongkah dari endapan gunung 

api muda berupa gunung api Pesawaran, gunung api dan gunung Betung 

[13]. 

 

Gambar 2. 1 Peta geologi daerah Tanjung Karang Timur 
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Kondisi geologi ini menyebabkan risiko timbulnya gerakan tanah saat 

terjadi gempabumi di daerah penelitian. Berdasarkan data dari BMKG 

pada tahun 2009 sampai 2013 wilayah Provinsi Lampung sering terjadi 

gempabumi. Pada tahun 2009 sampai 2013 tercatat 277 kali terjadi 

gempabumi dengan rentang kedalaman 4 Km sampai 494 Km dan 

magnitudo gempa kurang dari 6 SR. Pada tahun 1933 dan 1994 terjadi 

gempa besar yang merusak wilayah Lampung yang terjadi karena adanya 

Patahan Sumatera dan bersumber di daerah Liwa yang mengakibatkan 

korban jiwa dan kerugian harta benda [14].  Gempabumi yang terjadi 

menyebabkan adanya deformasi tanah berupa rekahan tanah, untuk daerah 

Kecamatan Tanjung Karang Timur risiko gerakan tanahnya berada pada 

posisi menengah [12]. 

 

 

2.2.  Gempa Bumi 

 

Gempa bumi diakibatkan oleh proses pergerekan lempeng benua dan 

lempeng samudera akibat penimbunan energi elastik atau strain dalam 

waktu yang lama secara kontinyu yang menyebabkan adanya hentakan 

besar yang terjadi sekaligus [15]. Energi yang dihasilkan kemudian di 

pancarkan ke segala arah berupa gelombang seismik, getaran yang 

dihasilkan  saat gelombang mencapai permukaan bumi dapat dirasakan 

sampai ke permukaan bumi yang dapat menimbulkan kerusakan 

bangunan dan infrastruktur sehingga terdapat korban jiwa dan harta benda 

[16]. Tingkat kerusakan gempa bumi tidak hanya berdasarkan kondisi 

atau kualitas bangunan saja tetapi diakibatkan oleh kondisi tanah setempat 

yang menunjukkan tingkat amplifikasi, respon tanah terhadap guncangan 

dan percepatan tanah maksimum (PGA) disuatu tempat [17].  

 

Gempa bumi terjadi di sekitar batas lempeng, yang membentuk jalur 

gempa bumi dunia. Saat dua lempeng bertemu pada suatu sesar keduanya 
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dapat bergerak saling menjauhi, saling mendekati, atau saling bergeser 

[16]. 

a. Subduction, yaitu salah satu lempeng mengalah dan dipaksa turun 

ke bawah seperti ditunjukkan pada gambar 2.2 gempa bumi 

banyak terjadi akibat peristiwa ini. 

 

Gambar 2. 2 proses subduksi [18] 

b. Extrusion, yaitu penarikan satu lempeng terhadap lempeng yang 

lain seperti ditunjukkan pada gambar 2.3. 

 

Gambar 2. 3 lempeng saling menjauhi [18] 

c. Transcursion, yaitu terjadi gerakan horizontal satu lempeng 

terhadap lempeng lainnya seperti ditunjukkan pada gambar 2.4. 



 
 

9 
 

 

Gambar 2. 4 lempeng saling bergeseran [18] 

 

 

2.3. Sejarah Gempa Bumi 

 

Berdasarkan catatan sejarah kegempaan di beberapa daerah bagian 

Sumbagsel yaitu di Provinsi Bengkulu dan Lampung. Pada tanggal 11 

Desember 1681 merupakan pertama kalinya gempa bumi terjadi dalam skala 

besar di Bengkulu, kemudian kembali terjadi pada 03 November 1756, 

tahun 1770, 18 Maret 1818, 24 November 1883, 27 Juni 1902, 15 Desember 

1979 dan 04 Juni 2000, 12 September 2007,  dan gempa terakhir terjadi 

pada  13 Agustus 2017[20]. Gempa bumi Bengkulu 04 Juni 2000 dengan 

kekuatan magnitudo 7,3 SR yang mengakibatkan lebih dari 90 orang 

meninggal, 803 orang luka parah, 1782 orang luka ringan dan ribuan 

bangunan gedung dan rumah tinggal rusak. Gempa besar terjadi pada 

tanggal 12 September 2007 dengan kekuatan gempa mencapai 7,9 SR, 

dengan kedalaman sekitar 10 km yang menyebabkan 14 korban meninggal, 

38 luka-luka serta merusak lebih dari 27 ribu rumah, terakhir pada tanggal 

13 Agustus 2017 dengan kekuatan gempa 6,6 SR, kedalaman 10 km 

menyebabkan 3 unit rumah rusak tetapi tidak ada korban jiwa dan luka-luka. 

Provinsi Lampung pernah mengalami gempa bumi dengan magnitudo yang 

cukup besar yaitu 6,6 SR dan kedalaman 23 km pada tanggal 15 Februari 

1994 yang menyebabkan 207 orang meninggal, korban luka-luka lebih dari 
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2.000 orang, 75.000 orang kehilangan tempat tinggal, terjadi tanah longsor 

yang luas menyebabkan banyak kerusakan terjadi di Liwa dan sekitarnya. 

Pertokoan, bangunan dan sedikitnya 6000 rumah rusak atau hancur di 

sekitar Liwa. Gempa susulan dengan skala lebih kecil, sampai saat ini masih 

sering  terjadi [21]. 

 

 

2.4. Mikrotremor 

 

Mikrotremor adalah getaran tanah yang sangat kecil dan terus menerus dari 

berbagai macam sumber getaran baik dari gangguan buatan maupun secara 

alam [19]. Mikrotremor dapat diartikan sebagai getaran harmonik alamiah 

tanah yang terjadi secara terus menerus, terjebak dilapisan sedimen 

permukaan, terpantulkan oleh adanya bidang batas lapisan dengan frekuensi 

tetap, diakibatkan oleh adanya getaran mikro di bawah permukaan tanah dan 

kegiatan alam lainnya [10]. Nilai frekuensi pada mikrotremor sebesar 0.2 Hz 

sampai 20 Hz [20]Survei mikrotremor dilakukan untuk berbagai aplikasi, 

seperti untuk pemantauan aktivitas gunung api, mendukung eksplorasi 

geothermal, mikrozonasi, penelitian geofisika lingkungan serta aplikasi 

geoteknik dan sebagainya [21].   

 

 

Gambar 2. 5 Tampilan data Mikrotremor titik pengukuran 2 
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Pengukuran mikrotremor didasarkan pada nilai periode dominan dan faktor 

penguat gelombang (amplifikasi) untuk mengetahui karakteristik tanah. 

Pada gambar 2.5 pengukuran mikrotremor menghasilkan data berupa tiga 

komponen gelombang (EW, NS, dan Z) [22]. Analisis data mikrotremor 

dapat menggunakan metoda HVSR hingga didapat parameter frekuensi 

dominan (f0), Faktor penguat gelombang (A0) serta indeks kerentanan tanah 

(Kg) yang menunjukkan karakteristik lapisan tanah [23]. 

 

 

2.5. Gelombang Seismik 

 

Gelombang Seismik merupakan gelombang elastik yang menjalar keseluruh 

bagian dalam bumi dan melalui permukaan bumi akibat adanya lapisan 

batuan yang patah secara tiba-tiba atau adanya suatu ledakan.  Gelombang 

utama gempa bumi terdiri dari dua tipe yaitu  Gelombang Bodi (body wave) 

dan gelombang permukaan (surface wave) [24]. 

 

2.5.1. Gelombang Badan 

Gelombang badan (body wave) merupakan gelombang yang menjalar 

dalam medium yang elastik ke seluruh bagian dalam bumi. Berdasarkan 

gerak partikelnya, gelombang badan dapat dibedakan atas gelombang P 

dan gelombang S. 

a. Gelombang P 

Gelombang primer atau gelombang P merupakan gelombang yang 

memiliki kecepatan rambat paling besar dibandingkan dengan gelombang 

seismik yang lain. Oleh karena itu, gelombang P akan dicatat pertama kali 

dibandingkan gelombang yang lain oleh sebuah alat yang bernama 

seismometer.  

 

Gambar 2. 6 Gelombag P [25] 
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Bentuk penjalaran gelombang P pada gambar 2.6 adalah berupa 

gelombang longitudinal dengan arah gelombang yang sejajar dengan arah 

penjalarannya. Gelombang P dapat merambat diberbagai medium  seperti 

medium padat, cair, dan gas.  

b. Gelombang S 

Gelombang S terdiri dari dua komponen, yaitu SH dengan gerakan  

partikel horizontal dan gelombang SV dengan gerakan Vertikal. 

Gelombang P mampu menembus lapisan inti bumi sedangkan gelombang 

S tidak bisa dikarenakan sifatnnya yang tak bisa menembus media cair 

pada inti bumi [24].  

 

Gambar 2. 7 Gelombang S [25] 

 

2.5.2.  Gelombang permukaan 

Gelombang permukaan merupakan gelombang elastik yang menjalar 

sepanjang permukaan bumi dan biasa disebut sebagai tide waves. 

Gelombang permukaan menjalar melalui lapisan permukaan bumi. 

Gelombang permukaan terdiri dari gelombang Love (L)  dan Rayleigh (R) 

yang menjalar melalui permukaan bebas dari bumi. 

 

Gambar 2. 8 Gelombang Love [25] 
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a. Gelombang L merambat pada permukaan bebas medium berlapis 

dengan gerakan partikelnya seperti gelombang SH. Gelombang  L 

merupakan gelombang permukaan yang menyebabkan tanah 

mengalami pergeseran kearah horizontal seperti pada gambar 2.8. 

b. Gelombang R lintasan gerakan partikelnya merupakan suatu ellips. 

Bidang ellips ini vertikal dan berimpit dengan arah penjalarannya, 

gerakan partikel ke belakang. Gelombang R menjalar pada media 

yang homogen hal ini dapat dilihat dari gambar dibawahqV ini [24] .  

 

Gambar 2. 9 Gelombang Rayleigh [25] 

 

 

2.6. Metode HVSR (Horizontal to Vertical Spektral Ratio) 

 

HVSR adalah  metode berdasarkan pada asumsi bahwa nilai dari rasio 

spektrum horizontal dan vertikal pada getaran permukaan adalah fungsi 

perpindahan. Hal tersebut menunjukkan karakteristik dinamis lapisan pada 

daerah yang diamati. Pengamatan bentuk gelombang mikrotremor seismik 

dilakukan pada tiga komponen, yaitu dua komponen horizontal dan satu 

komponen vertikal [26]. Menurut Nakamura et al (2000) menyatakan bahwa 

metode HVSR dalam analisis mikrotremor dapat digunakan untuk 

memperoleh nilai frekuensi natural sedimen [27].  Dari analisis HVSR akan 

diperoleh kurva H/V yang menunjukkan nilai frekuensi natural (f0) dan 

amplifikasi (A) [28]. 

 

Faktor amplifikasi pada gerak horizontal dan vertikal permukaan tanah 

sedimen berdasarkan gerakan seismik dipermukaan tanah yang bersentuhan 
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langsung dengan batuan dasar diarea cekungan yang dilambangkan dengan 

TH dan TV [29]. Besar faktor amplifikasi horizontal TH yaitu: 

HS
H

HB

S
T

S


     

(2. 1) 

Dengan SHS merupakan spektrum dari komponen gerak horizontal di 

permukaan tanah dan SHB merupakan spektrum dari komponen gerak 

horizontal pada dasar lapisan tanah. Besar faktor amplifikasi vertikal Tv 

yaitu: 

VS
V

VB

S
T

S
                                                (2. 2) 

Dengan SVS merupakan spektrum dari komponen gerak vertikal 

dipermukaan tanah dan SVB merupakan spektrum dari komponen gerak 

vertikal pada dasar lapisan tanah.  

 

Data mikrotremor tersusun atas beberapa jenis gelombang, tetapi yang 

utama adalah gelombang Rayleigh yang merambat pada lapisan sedimen di 

atas batuan dasar. Pengaruh yang diberikan gelombang Rayleigh pada 

rekaman mikrotremor besarnya sama untuk komponen vertikal dan 

horizontal saat rentang frekuensi 0,2 HZ – 20 HZ sehingga rasio spektrum 

antara komponen horizontal dan vertikal dibatuan dasar mendekati: [30] 

 

1VS

VB

S

S
                                                  (2. 3) 

Rasio spektrum antara komponen horizontal dan vertikal dibatuan dasar 

mendekati nilai satu, maka gangguan yang terekam pada permukaan lapisan 

tanah akibat efek dari gelombang Rayleigh dapat dihilangkan, sehingga 

hanya ada pengaruh yang disebabkan oleh struktur geologi lokal atau site 

effect (TSITE). TSITE menunjukkan puncak amplifikasi pada frekuensi dasar 

suatu lokasi [31]. Berdasarkan persamaan (2.1), (2.2), (2.3) diperoleh besar 

TSITE sebagai berikut: 
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HSH
SITE

V VS

ST
T

T S
                                     (2. 4) 

Sehingga   

   
2 2

tanutara sela timur barat

SITE

VS

S S S S
HVSR T

S

   
 

             (2. 5) 

Persamaan 2.5 menjadi dasar perhitungan rasio spektrum mikrotremor 

komponen horizontal terhadap komponen vertikal atau Horizontal to 

Vertical Spectral Ratio (HVSR). Dari analisis HVSR akan diperoleh kurva 

H/V yang menunjukkan nilai frekuensi natural (f0) dan amplifikasi (A), 

untuk mengetahui apakah kurva H/V tersebut sudah baik dan akurat maka 

dapat ditinjau dengan melihat kriteria yang telah ditetapkan oleh SESAME 

(2004), kurva H/V yang reliable menunjukkan nilai amplifikasi dan 

frekuensi naturalnya [32]. 

 

2.6.1. Faktor Amplifikasi (A0) 

Amplifikasi merupakan perbesaran gelombang seismik yang terjadi akibat 

adanya perbedaan yang signifikan antar lapisan, gelombang seismik akan 

mengalami perbesaran jika merambat pada suatu medium ke medium yang 

lebih lunak  dibandingkan dengan medium awal yang dilaluinya [30]. 

Nilai amplifikasi berbanding lurus dengan nilai perbandingan spektral 

horizontal dan vertikalnya (H/V), dimana nilai amplifikasi dapat 

bertambah  jika batuan mengalami deformasi (pelapukan, pelipatan, atau 

pergeseran) yang mengubah sifat fisik batuan. Pada batuan yang sama, 

nilai amplifikasi dapat bervariasi sesuai dengan tingkat deformasi dan 

pelapukan pada tubuh batuan tersebut [10].  Amplifikasi dapat dituliskan 

suatu perbandingan nilai kontras impedansi pada persamaan 2.6 
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   = densitas batuan dasar (gr/ml) 

   = kec.gelombang di batuan dasar (m/dt) 

   = densitas dari batuan lunak (gr/ml) 

   = kec.gelombang di batuan lunak (m/dt) 

 

Berdasarkan nilai amplifikasi yang terukur dapat diketahui pembagian 

zona amplifikasi tanah [33] ditunjukkan pada tabel 2.1. Berdasarkan nilai 

amplifikasi yang terukur terdapat empat klasifikasi yaitu rendah, sedang, 

tinggi dan sangat tinggi. Semakin tinggi nilai amplifikasi yang diperoleh 

maka akan semakin tinggi tingkat kerawanan daerah penelitian jika terjadi 

gempa bumi. 

Tabel 2. 1 pembagian zona amplifikasi tanah [32] 

Zona Klasifikasi Faktor Amplifikasi 

1 Rendah A < 3 

2 Sedang 3   A < 6 

3 Tinggi 6   A < 9 

4 Sangat Tinggi > 9 

 

2.6.2.Frekuensi Natural (f0) 

Frekuensi natural atau frekuensi dominan merupakan nilai frekuensi yang 

kerap muncul sehingga diakui sebagai nilai frekuensi dari lapisan batuan 

diwilayah tersebut yang menunjukkan jenis dan karakteristik batuan di 

wilayah tersebut. [10]. Parameter yang mempengaruhi nilai frekuensi 

natural adalah kecepatan rata-rata dan ketebalan sedimen bawah 

permukaan. Nilai frekuensi natural berbanding terbalik dengan ketebalan 

sedimen (bedrock) dan berbanding lurus dengan kecepatan rata-rata [28].  

Berdasarkan nilai frekuensi natural yang terukur dapat diketahui 

karakteristik batuan dibawahnya, pada tabel 2.2 dari nilai frekuensi natural 

mikrotremor dapat dilihat klasifikasi tanahnya. 
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Tabel 2.2 klasifikasi tanah berdasarkan nilai frekuensi dominan 

mikrotremor [10] 

Klasifikasi Frekuensi 

(Hz) 

Klasifikasi Kanai Deskripsi 

Jenis I 6.667-20 Batuan tersier atau 

lebih tua terdiri dari 

batuan hard sandy, 

gravel dll. 

Ketebalan sedimen 

permukaannya 

sangat tipis, 

didominasi oleh 

batuan keras 

2 

Jenis II 10-4 Batuan alluvial, 

dengan kedalaman 5 

m. trerdiri dari sandy 

- gravel, sandy hard 

clay, loam dll 

Ketebalan sedmien 

permukaannya 

masuk dalam 

kategori menengah 

5-10 meter 

Jenis III 2.5-4 Batuan alluvial,  

dengan ketebalan  

>5m. Terdiri dari 

dari sandy-gravel, 

sandy hard clay, 

loam, dll 

Ketebalan sedimen 

permukaan masuk 

dalam kategori tebal, 

sekitar 10-30 meter 

Jenis IV <2.5 Batuan alluvial,  

yang terbentuk dari 

sedimentasi delta, 

top soil, lumpur 

dengan kedalaman 

30 m atau lebih 

Ketebalan sedimen 

permukaannya 

sangatlah tebal. 

 

Amplifikasi merupakan perbesaran gelombang tanah yang terjadi akibat 

adanya perbedaan yang signifikan antar lapisan, gelombang tanah akan 

mengalami perbesaran jika gelombang merambat dari suatu medium ke 

medium lain yang lebih lunak dari  medium awal. Semakin besar 
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perbedaannya akan perbesaran yang di alami gelombang tersebut akan 

semakin besar [34]. 

 

 

2.7.  Indeks Kerentanan Seismik (Kg) 

 

Indeks kerentanan seismik (Kg) merupakan besaran fisis yang menunjukkan 

kerentanan suatu daerah yang terkena dampak goncangan atau pergerakan 

lapisan tanah [35]). Kerentanan suatu daerah yang terkena dampak 

goncangan atau pergerakan lapisan tanah berbanding lurus dengan besar 

nilai indeks kerentanan seismik [36]. Nilai indeks kerentanan seismik 

dihitung dengan persamaan 7 berikut: [33] 

                                      

2

0

0

g

A
K

f
                                            (2. 7) 

nilai indeks kerentanan seismik diperoleh dari hubungan antara frekuensi 

natural (f0) dan faktor amplifikasi (A0), semakin besar nilai frekuensi natural 

dari gempa bumi maka nilai indeks kerentanan seismiknya semakin kecil, 

dan sebaliknya [37]. 

 

 

2.8. Peak Ground Acceleration (PGA) 

 

Percepatan gerakan tanah maksimum merupakan nilai percepatan gerakan 

tanah terbesar yang diakibatkan oleh gelombang gempabumi [38]. Dampak 

dari bencana gempa bumi dengan kekuatan cukup besar akan berdampak 

besar pada kerusakan bangunan. Salah satu faktor yang dapat menentukan 

besar kecilnya kerusakan tersebut adalah nilai percepatan tanah maksimum 

atau peak ground acceleration (PGA) [39].  

 

Percepatan tanah maksimum dinyatakan dalam g (gravitational 

Acceleration) atau m/s
2
 (1 g = 9,81 m/s

2
 atau dalam gal dimana 1 gal sama 
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dengan 0,01 m/s
2
 1g = 981 Gal). Nilai percepatan tanah maksimum yang 

dihasilkan menunjukkan tingkat resiko bencana yang terjadi. Nilai dari 

percepatan tanah maksimum dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

mitigasi bencana, desain struktur dan rencana tata ruang [40]. Nilai 

percepatan tanah maksimum dihitung berdasarkan magnitudo dan jarak 

antara sumber gempa terhadap titik perhitungan, serta nilai dari periode 

dominan (T0) tanah daerah penelitian tersebut [39]. 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai percepatan tanah, antara lain: 

a. Besar kekuatan gempa bumi (Magnitudo) 

Magnitudo merupakan ukuran kekuatan gempabumi yang 

menggambarkan besarnya energi yang terlepas saat terjadi 

gempabumi dan merupakan hasil dari pengamatan seismograf 

[24]. Berdasarkan kekuatannya atau magnitudo (M) berskala 

Richter (SR) dapat dibedakan atas [41] : 

1. Gempabumi lemah dengan magnitudo < 3.5 SR  

2. Gempabumi sedang dengan magnitudo antara 3.5 

sampai 5.5 SR 

3. Gempabumi kuat dengan magnitudo antara 5.5 sampai 7 

SR 

4. Gempabumi sangat kuat dengan magnitudo > 7 SR 

b. Kedalaman 

Gempabumi dangkal (shallow) kurang dari 70 km, gempabumi 

menengah (intermediate) kurang dari 300 km, dan gempabumi 

dalam (deep) lebih dari 300 km atau 450 km, kedalaman 

(hypocenter) tersebut di klasifikasikan oleh Flower (1990) [24].  

c. Jarak Episenter 

Episenter adalah  titik di permukaan bumi yang merupakan 

refleksi tegak lurus dari fokus gempabumi atau hiposenter. Lokasi 

Episenter dinyatakan dalam derajat lintang dan bujur  dalam 

sistem koordinat geografis atau sistem koordinat kartesian bola 

bumi [42]. 
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d. Sifat fisis batuan 

Sifat fisis tanah dan batuan tempat terjadinya gempa merupakan 

hal yangsangat penting, karena dengan melakukan penelitian sifat 

fisis tanah dan batuan dapat diperoleh informasi secara pasti 

bagaimana sifat pergerakan dari lempeng yang akan 

mempengaruhi batuan yang ada dipermukaan bumi. Sifat fisik 

batuan breksi vulkani, dengan sementasi lemahsehinggamudah 

lepas [43].   

Untuk menghitung nilai percepatan tanah maksimum (PGA) dapat 

menggunakan metode Kanai [44] yang dirumuskan secara matematis 

sebagai berikut: 

0( )g G T                                                               (2. 8) 

Dengan:  
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                                      (2. 10) 

 

Apabila terjadi resonansi (T=T0) maka nilai G(T) akan maksimum, jadi 

gelombang yang melalui lapisan sedimen menimbulkan resonansi yang 

disebabkan oleh gelombang gempa dengan spektrum yang lebih lebar 

sehingga hanya gelombang gempa dengan periode dominan tanah dari 

lapisan sedimen yang akan diperkuat. Percepatan getaran tanah maksimum 

( ) akan mencapai maksimum karena terjadi perbesaran harga G(T) dapat 

dituliskan dalam persamaan berikut:  
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                    (2. 11)

 

Keterangan: 

G(T) =  faktor perbesaran 
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αg = percepatan tanah pada permukaan (gal) 

α0 = percepatan tanah pada base rock (gal) 

T = periode gelombang gempa (Hz) 

T0 = periode dominan tanah pada lokasi penelitian(Hz) 

M = magnitude gempabumi (skala Richter) 

R = jarak hiposenter (km) 

Untuk mengetahui peta percepatan tanah maksimum akibat adanya 

gelombang gempabumi di lokasi pengukuran dapat dilihat pada tabel 3 

berikut. 

 

Tabel 2. 3 Tingkat resiko gempabumi akibat nilai percepatan getaran 

tanah maksimum [45] 

NO Tingkat Resiko percepatan (Gal) Intensitas (MMI) 

1 Resiko sangat kecil <25 <VI 

2 Resiko kecil 25-50 VI-VII 

3 Resiko sedang satu 50-75 VII-VIII 

4 Resiko sedang dua 75-100 VII-VIII 

5 Resiko sedang tiga 100-125 VII-VIII 

6 Resiko besar satu 125-150 VIII-IX 

7 Resiko besar dua 150-200 VIII-IX 

8 Resiko besar tiga 200-300 VIII-IX 

9 Resiko sangat besar 

satu 

300-600 IX-X 

10 Resiko sangat besar 

dua 

>600 >X 
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2.9.  Ground Shear Strain 

 

Ground shear strain (GSS) adalah parameter yang digunkan untuk 

menunjukkan kemampuan tanah disuatu daerah yang merenggang atau 

bergeser saat terjadi gempabumi [46]. Kerusakan akibat gempa bumi 

biasanya terjadi akibat batas nilai Ground Shear Strain terlampaui.  

Nilai Ground Shear Strain  dapat dihitung menggunakan persamaan sebagai 

berikut [47]. 

Ad

h
                                                                   (2. 12) 

Dimana A adalah faktor amplifikasi, H merupakan ketebalan lapisan tanah, 

dan d merupakan pergeseran gelombang seismik dibawah permukaan tanah. 

Ketebalan lapisan sedimen dinyatakan dalam persamaan berikut: 

                                                      04

bv
h

Af
                                         (2. 13) 

Dengan vb merupakan kecepatan, dan f0 merupakan frekuensi natural. Untuk 

percepatan getaran tanah maksimum ( g) dinyatakan dalam persamaan 

berikut: 

                                                    
 

2

02g f d 
                                

(2. 14) 

Sehingga dari persamaan dari persamaan diatas maka: 

                                                   
 

2

0

2

0

4

2

g

b

A f

f v





                                (2. 15) 

Dimana: 

                                                 

2

0

2

0

g

b

A
K

f v
                                      (2. 16) 

Sehingga: 

                                                g gK                                            (2. 17) 
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Kecepatan gelombang s pada batuan dasar (vb) adalah 600 m/s, 
 

     
 = 1.69 

  
10-6 

(s/cm) menurut Nakamura (1996), sehingga nilai ground shear strain 

dapat dihitung dengan mengalikan antara indeks kerentanan seismik dengan 

percepatan tanah dibatuan dasar dalam persamaan berikut: 

                                              
 610g gK  

                                    
(2. 18) 

Dengan   adalah ground shear strain, Kg adalah kerentanan seismik dan 10
-

6 
merupakan ketetapan untuk memperkirakan nilai strain dilapisan 

permukaan tanah [46]. Klasifikasi hubungan nilai ground shear strain 

dengan sifat dinamik tanah dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2. 4 Hubungan ground shear strain terhadap kondisi dan sifat 

dinamika tanah permukaan [46] 

Nilai ground 

shear strain 

kondisi tanah sifat dinamika tanah 

10
-5  

< GSS 

< 10
-6 

Hanya rambatan gelombang, 

getaran  

Elastis 

10
-3  

< GSS 

<
 
10

-5
 

Retak, penurunan tanah Plastik Elastis, efek 

ulangan, efek kelajuan 

dari permukaan 

GSS > 10
-3

 longsor, penurunan tanah, 

likuifaksi 

efek ulangan, efek 

kelajuan dari 

permukaan 


