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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Seismic Hazard 

Seismic hazard adalah bahaya yang terkait dengan aktivitas kegempaan pada suatu 

wilayah. Gempa bumi terjadi akibat adanya pelepasan energi berupa gelombang 

seismik yang menjalar dari sumbernya dan dirasakan di kerak bumi. Saat energi ini 

dilepaskan, maka akan terjadi goncangan dalam beberapa waktu yang menyebabkan 

kerusakan di permukaan bumi. Seismic hazard pada suatu wilayah dipengaruhi oleh 

lamanya guncangan yang terjadi pada wilayah tersebut, ukuran gempa bumi, dan 

kondisi geologi pada wilayah tersebut. Seismic hazard merupakan bentuk fisik dari 

bahaya tersebut. Analisis hazard dapat dilihat dari nilai percepatan tanah maksimum 

akibat gempa bumi atau Peak Ground Acceleration (PGA) yang dapat dihitung dengan 

menggunakan teori probabilistik.  

 

Seismic hazard dapat terjadi berupa, 

- Efek dari ground shaking akibat gelombang gempa yang sampai ke permukaan 

bumi selama beberapa waktu dapat merusak bangunan yang ada.  

- Ground displacement yang dapat merusak apabila bangunan, jembatan, dan 

lainnya apabila dibangun diatas patahan.  

- Kebakaran akibat gempa bumi yang dapat menyebabkan rusaknya pipa gas 

ataupun sumber listrik yang dapat memicu kebakaran.  

- Tsunami yang merupakan gelombang laut yang sangat besar yang terjadi akibat 

adanya patahan di dasar laut  

- Liquefaction yang dapat dikategorikan sebagai fenomena yang cukup 

kompleks, dapat terjadi pada daerah pesisir dengan muka air yang tinggi.  
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Resiko kegempaan adalah kemungkinan terlampauinya gempa dengan kekuatan 

tertentu dalam periode ulang rata-rata tertentu selama masa bangunan. Tabel 2.1 adalah 

tabel yang menyatakan hubungan resiko gempa (Susilo dan Adnan, 2013).  

 

Tabel 2.1 Hubungan Parameter Resiko Gempa (Sumber: (Susilo dan Adnan, 2013)) 

Annual Rate 
Periode Ulang 

(Tahun) 

Nilai Resiko Gempa 

(Rn) 

N 

(Umur Bangunan) 

0,0021050 475 10 % 50 

0,0004040 2475 2% 50 

0,0002020 4950 2% 100 

 

 

2.2 Gempa Bumi 

Menurut BMKG, gempa bumi merupakan suatu peristiwa bergetarnya bumi yang 

terjadi akibat adanya pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai 

dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Akumulasi energi yang merupakan 

penyebab terjadinya gempa bumi merupakan hasil dari pergerakan lempeng tektonik. 

Energi yang dihasilkan dari pergerakan lempang tersebut akan dipancarkan ke segala 

arah berupa gelombang gempa bumi, sehingga getaran tersebut dapat dirasakan hingga 

ke permukaan bumi.  

 

Gempa bumi dapat terjadi akibat adanya pergerakan lempeng tektonik, longsoran, dan 

aktivitas gunung berapi. Karena Indonesia berada diantara tiga megaplate aktif, maka 

gempa yang diakibatkan oleh pergerakan lempeng tektonik sangat berpotensi untuk 

terjadi di Indonesia. Gempa bumi dapat terjadi berulang atau disebut seismic cycle. 

Sayangnya manusia belum dapat memprediksi dengan tepat kapan gempa bumi akan 

terjadi, sehingga gempa bumi tidak dapat dicegah namun dapat meminimalisir 

dampaknya.  
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Lokasi awal gempa bumi ditentukan berdasarkan pada waktu tiba gelombang P dan 

gelombang S setidaknya pada 3 seismograf. Waktu terjadinya gempa bumi tersebut 

disebut origin time, pada waktu ini terjadi rupture pada pertama kalinya di hiposenter.  

Hiposenter merupakan tempat terjadinya rupture di bawah permukaan bumi, lalu 

diproyeksikan ke permukaan bumi dan titik proyeksi tersebut disebut episenter 

(Kramer, 1996). Gambar 2.1 adalah lokasi gempa bumi yang menunjukan ilustrasi 

letak hiposenter dan episenter.   

 

 

Gambar 2.1 Ilustrasi Lokasi Gempa Bumi (Sumber: Kramer 1996) 

 

Ukuran gempa bumi tertua adalah intensitas gempa bumi, yang dapat mendeskripsikan 

secara kualitatif tentang dampak dari suatu gempa pada suatu lokasi yang dibuktikan 

dengan mengamati kerusakan dan reaksi manusia di lokasi tersebut (Kramer, 1996). 

Skala intensitas Rossi-Forel (RF) menggambarkan intensitas dalam rentang I-X yang 

dikembangkan pada tahun 1880an. Di beberapa negara ukuran tersebut diganti 

menggunakan skala Modified Mercalli Intensity (MMI) yang dikembangkan oleh 

Mercalli pada tahun 1931. Dalam Tabel 2.2 akan ditampilkan skala MMI dalam rentang 

I-XII. 
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Tabel 2.2 Modified Mercalli Intensity (BMKG) 

Modified Mercalli Intensity (MMI) 
 

I Getaran tidak dirasakan kecuali dalam keadaan luar biasa oleh beberapa orang. 

II Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang. 

III Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu. 

IV 
Pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah, di luar oleh beberapa orang, 

gerabah pecah, jendela/pintu berderik dan dinding berbunyi. 

V 

Getaran dirasakan oleh hampir semua penduduk, orang banyak terbangun, gerabah 

pecah, barang-barang terpelanting, tiang-tiang dan barang besar tampak bergoyang, 

bandul lonceng dapat berhenti. 

VI 
Getaran dirasakan oleh semua penduduk. Kebanyakan semua terkejut dan lari keluar, 

plester dinding jatuh dan cerobong asap pada pabrik rusak, kerusakan ringan. 

VII 

Tiap-tiap orang keluar rumah. Kerusakan ringan pada rumah-rumah dengan bangunan 

dan konstruksi yang baik. Sedangkan pada bangunan yang konstruksinya kurang baik 

terjadi retak-retak bahkan hancur, cerobong asap pecah. Terasa oleh orang yang naik 

kendaraan. 

VIII 

Kerusakan ringan pada bangunan dengan konstruksi yang kuat. Retak-retak pada 

bangunan degan konstruksi kurang baik, dinding dapat lepas dari rangka rumah, 

cerobong asap pabrik dan monumen-monumen roboh, air menjadi keruh. 

IX 
Kerusakan pada bangunan yang kuat, rangka-rangka rumah menjadi tidak lurus, banyak 

retak. Rumah tampak agak berpindah dari pondamennya. Pipa-pipa dalam rumah putus. 

X 

Bangunan dari kayu yang kuat rusak, rangka rumah lepas dari pondamennya, tanah 

terbelah rel melengkung, tanah longsor di tiap-tiap sungai dan di tanah-tanah yang 

curam. 

XI 
Bangunan-bangunan hanya sedikit yang tetap berdiri. Jembatan rusak, terjadi lembah. 

Pipa dalam tanah tidak dapat dipakai sama sekali, tanah terbelah, rel melengkung sekali. 

XII 
Hancur sama sekali, gelombang tampak pada permukaan tanah. Pemandangan menjadi 

gelap. Benda-benda terlempar ke udara. 
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Seiring berjalannya waktu, instrumen pengukuran seismik semakin berkembang, 

sehingga memungkinkan instrumen seismik untuk dapat melakukan pengukuran 

kuantitatif yang obyektif dari ukuran gempa yang disebut magnitudo. Konsep 

magnitudo gempa diperkenalkan oleh Richter pada tahun 1935. Richter mendefinisikan 

megnitudo sebagai logaritmik amplitudo yang terekam dalam satuan mikron, 1𝜇m = 

10−6 m. Skala yang digunakan untuk menyatakan magnitudo gempa adalah Skala 

Richter.  

 

Berdasarkan besarnya magnitudo, gempa bumi dapat diklasifikasikan menjadi 

beberapa jenis (Sunarjo dkk., 2012) sebagai berikut: 

a. Gempa bumi sangat besar dengan magnitudo lebih besar dari 8 SR. 

b. Gempa bumi besar dengan magnitudo antara 7 hingga 8 SR. 

c. Gempa bumi merusak dengan magnitudo antara 5 hingga 6 SR. 

d. Gempa bumi sedang dengan magnitudo antara 4 hingga 5 SR.  

e. Gempa bumi kecil dengan magnitudo antara 3 hingga 4 SR.  

f. Gempa bumi mikro dengan magnitudo antara 1 hingga 3 SR.  

g. Gempa bumi ultra mikro dengan magnitudo lebih kecil dari 1 SR.  

 

Berdasarkan kedalamannya gempa bumi diklasifikasikan menjadi beberapa jenis 

(Suharjanto, 2013) yaitu: 

a. Gempa dangkal, yaitu gempa yang hiposenternya terletak kurang dari 80 

km di bawah permukaan. 

b. Gempa menengah, yaitu gempa yang hiposenternya terletak pada 

kedalaman antara 80-300 km di bawah permukaan.  

c. Gempa dalam, yaitu gempa yang hiposenternya terletak pada kedalaman 

lebih dari 300 km di bawah permukaan.  

 

Berdasarkan urutan kejadiannya, gempa bumi dibedakan menjadi 3 jenis (Sunarjo 

dkk., 2012), yaitu: 

a. Mainshock (gempa utama) yang terjadi akibat adanya gerakan lempeng. 
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b. Aftershock (gempa susulan) yang terjadi setelah gempa utama (mainshock) 

c. Foreshock (gempa pendahuluan) yang merupakan gempa dengan 

magnitudo kecil yang terjadi sebelum gempa utama.   

 

2.3 Parameter Seismotektonik 

Ukuran tingkat kegempaan suatu wilayah dapat diukur berdasarkan parameter 

seismotektonik. Berdasarkan parameter seismotektonik dapat diketahui seismisitas 

suatu daerah. Seismisitas merupakan suatu ukuran yang dapat digunakan untuk 

membandingkan aktivitas seismik pada suatu daerah dengan daerah lainnya. Parameter 

seismotektonik diantaranya adalah a-value yang menyatakan keaktifan seismik di suatu 

wilayah, b-value yang menyatakan tingkat kerapuhan batuan atau stress batuan pada 

suatu wilayah, periode ulang gempa bumi, serta percepatan tanah maksimum 

(Mutiarani dkk., 2013).  

 

A-value biasanya bergantung pada banyaknya gempa pada suatu wilayah tertentu yang 

bergantung pada banyaknya gempa. B-value merupakan salah satu parameter 

seismotektonik yang biasanya memiliki nilai mendekati 1. B-value mencerminkan nilai 

stress lokal, yang mana secara statistik perubahan b-value yang signifikan dapat 

teramati pada beberapa regime stress seperti pada zona subduksi dan zona patahan 

(Rohadi dkk., 2008).  

 

2.4 Frequency - Magnitude Distribution (FMD) 

Frequency-Magnitude Distribution (FMD) menunjukkan sebaran katalog yang 

menggambarkan bagaimana hubungan antara besarnya gempa bumi (magnitudo) 

terhadap banyaknya gempa yang terjadi (frekuensi).  Nilai frekuensi akan berbanding 

terbalik dengan nilai magnitudo. Semakin besar nilai magnitudo, maka frekuensi akan 

semakin kecil, dan sebaliknya. Pada kenyataannya gempa dengan magnitudo besar 

lebih jarang terjadi dibandingkan dengan gempa dengan frekuensi kecil yang lebih 

sering terjadi.  
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2.5 A-value dan B-value 

Salah satu parameter seismik adalah nilai a-value yang dapat merepresentasikan 

keaktifan seismik atau dikenal juga dengan indeks seismisitas. Besarnya nilai a-value 

menunjukkan tingkat kerapuhan batuan dan banyaknya event gempa yang terjadi (Enst 

dkk., 2015). Menurut Werkner (1965) nilai a-value dapat dihitung menggunakan 

rumus: 

𝑎 = 𝑙𝑜𝑔 𝑁 + 𝑙𝑜𝑔 𝑏 𝑙𝑛 10 + 𝑀0𝑏  (2.1) 

 

Yang mana N adalah frekuensi atau banyaknya gempa bumi yang terjadi, a dan b 

adalah parameter tektonik yang berupa nilai konstanta real, dan 𝑀0 adalah magnitudo 

terkecil dalam Mw (Hilmi dkk., 2019).  

 

Nilai a-value secara global dan regional dalam jangka waktu yang panjang, 

berdasarkan beberapa penelitian berkisar antara 9,5 – 10,1 dan rata-rata nilai a-value 

adalah 10. Nilai b-value secara global dan regional memiliki nilai rata-rata 1, dengan ± 

0,6 – 0,7 dari nilai rata-rata tersebut (Fajardo dkk., 2016).  Menurut Utsu (1917), dalam 

berbagai tektonik setting besarnya b-value memiliki nilai yang mendekati secara 

menyeluruh, namun beberapa factor dapat mempengaruhi besarnya b-value. Nilai b-

value dapat dipengaruhi oleh heterogenitas kerak bumi, diantaranya deformasi batuan 

yang diakibatkan oleh lipatan, fracture, cracking atau micro cracking, dan cairan atau 

bahan magmatik yang mengenai batuan di bawah permukaan (Fajardo dkk., 2016). 

 

Nilai rata-rata umum dari b-value, didapatkan dengan menggabungkan volume batuan 

kerak yang berbeda dengan rezim tektonik yang berbeda. Secara regional b-value 

dinyatakan berkaitan dengan nilai perubahan stress. Nilai b-value yang memiliki nilai 

relatif kecil dapat menunjukkan bahwa daerah yang diperiksa tersebut memiliki nilai 

stress yang tinggi. Penurunan b-value dalam seismogenik volume yang 

dipertimbangkan ditemukan berkolerasi dengan peningkatan stress efektif sebelum 

shocks yang besar (Nuannin, 2006). Heterogenitas material yang lebih tinggi 
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menghasilkan b-value yang lebih tinggi, sedangkan peningkatan tegangan geser atau 

besarnya stress efektif mengurangi besarnya b-value (Scholz, 2015).  

 

B-value dari katalog gempa berhubungan dengan rasio gempa bumi besar dan kecil, 

dan didefinisikan sebagai hubungan frekuensi-magnitudo. Gutenberg-Richter 

menyatakan hubungan frekuensi terjadinya gempa bumi dalam fungsi magnitudo yang 

dinyatakan dalam persamaan (Nuannin, 2006),  

Log N = a – bM  (2.2) 

Dimana N adalah frekuensi gempa (jumlah event gempa bumi), M adalah magnitudo 

gempa (Mw), a dan b adalah konstanta real.  

 

2.6 Metode Likelihood 

Metode likelihood adalah salah satu metode yang dapat digunakan untuk mencari titik 

tertentu untuk memaksimalkan sebuah fungsi. Besarnya b-value dapat dihitung 

menggunakan metode Maximum Likelihood dengan menggunakan persamaan yang 

dikemukakan oleh Utsu pada tahun 1965 (Rohadi dkk., 2007). 

 

b = 
𝐿𝑜𝑔10𝑒

�̅�−𝑀0
   (2.3) 

 

Dimana  �̅�  adalah magnitudo rata-rata dan 𝑀0 adalah magnitudo minimum (Mw). 

Nilai b-value dapat diestimasikan berdasarkan jumlah event gempa dengan 

menggunakan persamaan,  

 

𝑏 =
(𝑁−1)∗𝐿𝑜𝑔10𝑒

𝑁∗�̅�
  (2.4) 

dimana, 

�̅� =  
1

𝑁
∑ (𝑀𝑖 − 𝑀0)𝑁

𝑖=1   (2.5) 
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Nilai eror dari perhitungan b-value tersebut dapat dihitung dengan menggunakan 

persamaan (2.6), yang mana N adalah banyaknya jumlah event gempa (Sahu dan 

Saikia, 1994) 

±𝑏/√𝑁   (2.6) 

 

2.7 Peak Ground Acceleration (PGA) 

Peak Ground Acceleration (PGA) yang merupakan salah satu parameter dari ground 

motion adalah percepatan tanah maksimum pada suatu daerah yang terjadi akibat 

gempa bumi. Percepatan tanah ini dipengaruhi oleh magnitudo gempa, jarak antara 

sumber dengan suatu wilayah dan kondisi tanah pada wilayah tersebut. Nilai Peak 

Ground Acceleration (PGA) dapat menunjukan seismic hazard pada suatu wilayah. 

Nilai Peak Ground Acceleration (PGA) dapat diprediksi menggunakan metode 

Probabilistic Seismic Hazard Analysis (PSHA) dengan memperhitungkan fungsi jarak 

dan fungsi magnitudo sumber gempa dengan menggunakan fungsi atenuasi 

 

Peak Ground Acceleration (PGA) menunjukan adanya gaya inersia, yaitu gaya yang 

timbul akibat kecenderungan masa bangunan mempertahankan dirinya sesuai dengan 

Hukum Newton akibat adanya goncangan tanah (ground shaking). Nilai percepatan 

tanah ini perlu diperhitungkan untuk melakukan perancangan bangunan tahan gempa.  

Menurut Baker 2007, nilai PGA berdasarkan model yang diprediksikan dapat dihitung 

menggunakan persamaan berikut, dan didapatkan hasil dalam satuan g.   

 

𝑙𝑛𝑃𝐺𝐴 = 0.152 + 0.859 𝑀 − 1.803 ln (𝑅 + 25)  (2.7) 

 

Dimana M adalah magnitudo dan R adalah jarak dan nilai PGA didapatkan dalam 

satuan gravitasi.  

 

2.8 Probabilistic Seismic Hazard Analysis (PSHA) 

Metode Probabilistic Seismic Hazard Analysis (PSHA) dikembangkan oleh Cornell 

pada tahun 1968 dan dilanjutkan oleh Merz dan Cornell pada tahun 1973. Metode 

PSHA memperhitungkan semua kemungkinan skenario gempa bumi. Metode PSHA 
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dapat memperhitungkan ketidakpastian yang bersifat epistemik dan dapat digunakan 

untuk mengestimasi bahaya kegempaan pada suatu daerah dan memperkirakan 

goncangan tanah yang dapat terjadi (Pusat Studi Gempa Nasional). (Castaos dan 

Lomnitz, 2002) menyebutkan bahwa formulasi dasar PSHA digeneralisasi pada tahun 

1970-an menggunakan teorema probabilitas total (Sucuoğlu dan Akkar, 2014): 

 

γ𝑖(Y > y) =  𝑉𝑚 (𝑀 > 𝑚𝑚𝑖𝑛) ∫ ∫ 𝑓𝑀(𝑚)𝑓𝑅(𝑟)
𝑟𝑚𝑎𝑥

0

𝑚𝑚𝑎𝑥

𝑚𝑚𝑖𝑛
𝑃(𝑌 > 𝑦|𝑚,𝑟)𝑑𝑚𝑑𝑟     (2.8) 

 

Dimana, 

• γ𝑖(Y > y) adalah probabilitas tahunan atau annual exceedance rate.  

• 𝑉𝑚 (𝑀 > 𝑚𝑚𝑖𝑛) adalah tingkat rata-rata tahunan gempa bumi dengan 

magnitudo lebih besar dari 𝑚𝑚𝑖𝑛 dari sumber gempa yang digunakan. 

• 𝑓𝑀(𝑚) adalah fungsi probabilitas distribusi magnitudo dari pengulangan 

gempa.  

• 𝑓𝑅(𝑟) adalah probabilitas fungsi jarak dari sumber gempa ke site yang 

memperhitungkan ketidakpastian lokasi peristiwa yang terjadi pada sumber 

gempa.  

• 𝑃(𝑌 > 𝑦|𝑚,𝑟) adalah variabilitas dalam parameter intensitas ground motion 

yang diinginkan, yang ditentukan berdasarkan model prediksi ground motion 

yang dipilih.  

 

Dalam metode Probabilistic Seismic Hazard Analysis (PSHA) akan didapatkan 

kemungkinan magnitudo gempa yang akan terjadi dan jaraknya berdasarkan sejarah 

catatan gempa, lalu diperkirakan percepatan tanah maksimum yang dapat terjadi 

berdasarkan fungsi atenuasi. Dalam perhitungan metode PSHA, secara umum gempa 

diasumsikan terdistribusi secara seragam. Metode PSHA mengembangkan skenario 

gempa bumi dengan mempertimbangkan aktivitas seismik sumber gempa yang 

dianggap berpengaruh. Probabilitas dalam metode PSHA dihitung dari fungsi distribusi 

magnitudo dan fungsi jarak dari sumber ke site. Masing-masing kemungkinan dari 
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fungsi jarak dan magnitudo dapat digunakan untuk menghitung probabilitas tahunan 

atau annual exceedance rate (𝛾(Y > y)).  

 

Menurut (Baker, 2007) tahapan dalam Probabilistic Seismic Hazard Analysis (PSHA) 

adalah: 

1. Mengidentifikasikan semua sumber gempa bumi yang dapat menghasilkan gerakan 

tanah. 

2. Melakukan karakterisasi distribusi magnitudo. 

Untuk mendapatkan jumlah kemungkinan yang dapat terjadi dilakukan perhitungan 

menggunakan fungsi Comulative Distribution Function (CDF) dituliskan dalam 

persamaan (2.9). 

 

𝐹𝑀(𝑚)= 
1− 10−𝑏(𝑚−𝑚𝑚𝑖𝑛)

1− 10−𝑏(𝑚𝑚𝑎𝑥−𝑚𝑚𝑖𝑛)  , 𝑚𝑚𝑖𝑛 < 𝑚 < 𝑚𝑚𝑎𝑥  (2.9) 

 

Untuk memprediksi kemungkinan tiap sumber dapat menghasilkan gempa bumi 

dengan magnitudo lebih besar dari 𝑚𝑚𝑖𝑛 digunakan fungsi Probability Density 

Function (PDF) yang dituliskan dalam persamaan (2.10). 

 

𝑓𝑀(𝑚)= 
𝑏 ln(10)10−𝑏(𝑚−𝑚𝑚𝑖𝑛)

1−10−𝑏(𝑚𝑚𝑎𝑥−𝑚𝑚𝑖𝑛)  , 𝑚𝑚𝑖𝑛 < 𝑚 < 𝑚𝑚𝑎𝑥  (2.10) 

 

𝐹𝑀(𝑚) adalah Comulative Distribution Function (CDF) dan 𝑓𝑀(𝑚) adalah 

Probability Density Function (PDF) untuk 𝑚 yang lebih besar dari 𝑚𝑚𝑖𝑛 

(magnitudo terkecil yang dihasilkan oleh sumber gempa) dan lebih kecil dari 𝑚𝑚𝑎𝑥 

(magnitudo terbesar yang dapat dihasilkan oleh sumber gempa) dalam Mw, dan nilai 

b adalah konstanta real yang didapatkan dari persamaan (2.2). 

3. Karakterisasi distribusi jarak ke site (daerah penelitian) yang dihasilkan sebagai 

fungsi besarnya gempa bumi (magnitudo), jarak, dan jenis sumber gempa bumi. 
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4. Prediksi distribusi probabilitas gerakan tanah (ground motion) sebagai fungsi dari 

banyak variabel seperti diantaranya magnitudo, jarak, mekanisme sumber, dan 

kondisi geologi daerah penelitian.  

5. Lalu semua ketidakpastian digabungkan dalam ukuran gempa, lokasi, dan intensitas 

gerakan tanah dengan menggunakan perhitungan probabilitas total yang ditunjukan 

dalam persamaan (2.8).  

 

2.9 Fungsi Atenuasi 

Fungsi atenuasi adalah fungsi yang terkait info sumber gempa, penjalaran gelombang 

gempa, dan lokasi pengamatan yang menunjukkan hubungan antara intensitas gerakan 

tanah, magnitudo atau besarnya gempa bumi dan jarak suatu lokasi terhadap sumber 

gempa. Untuk mendapatkan suatu fungsi atenuasi dibutuhkan data percepatan tanah 

yang cukup banyak. Namun karena di Indonesia tidak memiliki data yang cukup untuk 

mendapatkan fungsi atenuasi maka digunakan fungsi atenuasi dari daerah lain yang 

memiliki kesamaan kondisi tektonik dan geologi dengan Indonesia.  

 

Menurut (Irsyam dkk., 2017) faktor yang mempengaruhi fungsi atenuasi diantaranya 

adalah : 

1. Magnitudo, yang mana semakin besar magnitudo maka semakin besar goncangan 

tanah yang terjadi. 

2. Jarak sumber ke lokasi penelitian, yang mana semakin jauh jarak sumber gempa 

maka semakin sedikit efek goncangannya ke lokasi penelitian. 

3. Jenis sumber, setiap jenis sumber memiliki jenis atenuasi yang berbeda.  

4. Kondisi lokasi setempat, seperti densitas dan kecepatan gelombang geser di 

permukaan tanah.  

5. Pengaruh regional atau wilayah yang luas yang memiliki kesamaan aktivitas 

tektonik dan kondisi geologinya. 

  


