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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Gempabumi merupakan salah satu bencana alam yang berpotensi menimbulkan 

kerusakan, seperti kerusakan struktur, sarana infrastruktur, pemukiman penduduk, 

dan bangunan sipil lainnya yang sangat vital bagi kehidupan masyarakat di wilayah 

sekitar gempa. Sehingga dampak dari gempa dapat menyebabkan kerugian, baik 

kerugian secara material maupun jatuhnya korban jiwa.  

Upaya mitigasi sangat diperlukan untuk mengurangi dampak bencana gempabumi. 

Salah satunya adalah dengan membuat peta bahaya (hazard) gempa yang tercermin 

dalam peta percepatan tanah, yang dapat digunakan sebagai acuan dalam tata cara 

perencanaan ketahanan bangunan terhadap gempabumi di suatu wilayah. Peta 

bahaya gempa ini dikembangkan dengan melakukan analisis bahaya gempa secara 

probabilistik atau yang biasa dikenal dengan metode Probabilistic Seismic Hazard 

Analysis (PSHA).  

Metode PSHA menghitung tingkat goncangan tanah di lokasi tertentu secara 

probabilistik, artinya dilakukan perhitungan mengenai faktor ketidakpastian dalam 

analisis (ukuran, lokasi, dan frekuensi terjadinya gempabumi), sehingga faktor-

faktor ketidakpastian ini dapat diidentifikasi dan dihitung kemudian digabungkan 

dengan metode pendekatan yang rasional untuk mendapatkan gambaran yang lebih 

lengkap tentang kejadian gempa serta mampu mengintegrasikan bahaya gempa 

pada suatu site yang diakibatkan oleh berbagai macam sumber gempa [6]. 

Indonesia dikelilingi oleh empat lempeng utama, yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng 

Indo-Australia, Lempeng Laut Filipina, dan Lempeng Pasifik, sehingga 

menyebabkan wilayah Indonesia berpotensi mengalami banyak kejadian gempa 

[28].  
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Gambar 1. 1. Tektonik Aktif Wilayah Indonesia [4, 29]. 

Provinsi Lampung merupakan salah satu wilayah yang memiliki aktivitas 

kegempaan yang cukup tinggi, hal ini disebabkan oleh dinamika tektonik di 

sepanjang Laut Barat Sumatera dimana Lempeng Indo- Australia menunjam 

kebawah Lempeng Eurasia dengan kecepatan rata-rata 60 mm/tahun. Aktivitas 

seismik di wilayah lampung tidak hanya disebabkan oleh zona subduksi, namun 

juga disebabkan oleh beberapa aktivitas segmen patahan Sumatera. Segmen 

Komering, Segmen Semangko dan Segmen Sunda merupakan segmen yang 

melewati Provinsi Lampung, yang menyebabkan kejadian gempabumi Liwa pada 

24 juni 1933 (Ms=7.5) dan 15 Februari 1994 (Mw=6.8) [23].  

Oleh karena itu penelitian mengenai analisa bahaya gempabumi dalam bentuk peta 

bahaya gempa yang digambarkan oleh nilai percepatan tanah pada Provinsi 

Lampung perlu dilakukan salah satunya dengaan metode PSHA. Pada penelitian 

ini, metode PSHA digunakan untuk mengnalisis bahaya gempa berdasarkan nilai 

PGA dengan resiko probabilitas terlampaui 2% dalam 50 tahun atau setara dengan 

periode ulang gempa 2.475 tahun. Dengan adanya studi ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai acuan dalam dalam upaya mitigasi dan pengurangan dampak 

kerugian materi, korban jiwa, ataupun dapat menjadi salah satu tinjauan pemerintah 

daerah dalam mengatur tata ruang dan wilayah dalam pengembangan dan 

pembangunan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan utama dalam Tugas Akhir 

ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana nilai percepatan tanah maksimum (PGA) di batuan dasar untuk 

wilayah Provinsi Lampung pada masing-masing sumber gempabumi? 

2. Bagaimana nilai percepatan tanah maksimum (PGA) di batuan dasar untuk 

wilayah Provinsi Lampung untuk semua sumber gempabumi? 

3. Bagaimana nilai percepatan tanah maksimum di permukaan (PGAM) untuk 

wilayah Provinsi Lampung?  

 

1.3. Batasan Masalah 

Adapun ruang lingkup atau batasan masalah dalam penelitian Tugas Akhir kali ini 

yaitu:  

1. Lokasi penelitian dibatasi untuk wilayah Provinsi Lampung dengan batasan 

koordinat 103º 40' – 105º 50' BT dan 6º 45' – 3º 45' LS. 

2. Data gempa yang digunakan berasal dari katalog gempa USGS dan ISC dari 

tahun 1900-2019 dengan koordinat pusat: -4.81º LS dan 104.875º BT dengan 

radius 500km dan kedalaman maksimum 300km.  

3. Data gempa yang digunakan adalah gempa utama (main shock).  

4. Perhitungan percepatan tanah di batuan dasar dan di permukaan dibatasi hanya 

untuk probabilitas terlampaui 2% dalam 50 tahun atau setara dengan periode 

ulang gempa 2.475 tahun pada kondisi PGA.  

5. Penentuan percepatan tanah di permukaan berdasarkan ketentuan SNI 

1726:2019.  
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1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan analisis potensi hazard pada masing-masing sumber gempabumi di 

sekitar daerah penelitian. 

2. Memetakan nilai percepatan tanah maksimum (PGA) di batuan dasar untuk 

wilayah Provinsi Lampung dengan probabilitas terlampaui 2% untuk 50 tahun 

atau setara dengan periode ulang gempa 2475 tahun. 

3. Memetakan nilai percepatan tanah maksimum (PGAM) di permukaan 

berdasarkan kombinasi data Vs30 hasil pengukuran dan Vs30 USGS di wilayah 

Provinsi Lampung. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 

1. Peta percepatan tanah maksimum (PGA) dapat memberikan informasi bahaya 

gempabumi di wilayah Lampung. 

2. Peta percepatan tanah maksimum (PGAM) di permukaan dapat bermanfaat 

sebagai komponen awal dalam membuat acuan perencapaan struktur bangunan 

tahan gempa di wilayah Provinsi Lampung. 

3. Mengetahui sumber gempa yang mempunyai kemungkinan paling dominan 

yang memberikan baya (hazard) paling signifikan. 

 

1.6. Perangkat Lunak 

Perangkat Lunak yang digunakan dalam Tugas Akhir adalah sebagai berikut: 

1. Microsoft Excel digunakan untuk parameter nilai yang didapatkan 

2. MATLAB digunakan untuk menjalankan program Zmap 6.0 

3. Zmap 6.0 digunakan untuk mendapatkan parameter-parameter sumber 

gempa yang dibutuhkan. 

4. PSHA USGS digunakan untuk melakukan perhitungan bahaya gempabumi 

menggunakan metode probabilistik 
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5. ArcGIS digunakan untuk proses interpolasi dan memetakan hasil yang 

didapatkan 

 

1.7. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan Tugas Akhir  ini secara garis besar adalah sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Pada bab ini memuat uraian berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II: TEORI DASAR 

Pada bab ini membahas mengenai teori yang digunakan dalam melakukan 

penelitian tugas akhir. 

BAB III: TINJAUAN GEOLOGI 

Pada bab ini akan dibahas mengenai tinjauan umum geologi regional, kerangka 

tektonik, fisiografi dan morfologi daerah penelitian tugas akhir. 

BAB IV: METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini akan dibahas mengenai data yang akan digunakan, prosedur kerja 

dalam melakukan penelitian tugas akhir, serta diagram alirnya dari tahap awal 

hingga didapatkan hasil. 

BAB V: HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil akhir dari pengolahan data dan analisis 

yang didapatkan selama tugas akhir. 

BAB VI: SIMPULAN DAN SARAN  

Pada bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang 

telah didapatkan.   


