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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

 

Wilayah Indonesia secara geografis terletak pada dua samudera, yaitu samudera 

Hindia dan samudra Pasifik, serta dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. 

Karena ini pula, Indonesia sering sekali mengalami bencana alam dari bencana yang 

kecil sampai ke bencana yang besar. Selain itu, Indonesia merupakan daerah 

pertemuan tiga lempeng tektonik bumi yang aktif bergerak satu terhadap yang lain, 

yaitu lempeng Indo-Australia dibagian selatan, lempeng Eurasia dibagian utara, dan 

lempeng Pasifik dibagian timur. 

Salah satu wilayah yang memiliki potensi mengalami gempabumi adalah daerah 

Kabupaten Bandung Barat, Jawa barat. Daerah Jawa Barat merupakan daerah yang 

terletak pada ketinggian lebih dari 600 meter diatas permukaan laut, selain itu Jawa 

Barat juga merupakan kawasan yang memiliki dataran tinggi dengan sudut 

kemiringan antara 0-8%, 15-40%, hingga lebih dari 40%. 

Salah satu potensi gempa di Ngamprah disebabkan oleh Sesar Lembang. Menurut 

para peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), bersama JICA dan 

Kementrian Riset dan Teknologi memastikan patahan Lembang dalam keadaan 

aktif, dampak pergeseran sesar Lembang diprediksi akan menyebabkan longsor dan 

gempa. 

Daerah Ngamprah merupakan salah satu kecamatan pada daerah Kabupaten 

Bandung Barat yang memiliki potensi yang besar mengalami kerusakan bila terjadi 

gempa bumi. Dimana, daerah Ngamprah merupakan kawasaan padat penduduk, 

yang berdekatan dengan jalan tol Purbaleunyi, rel kereta api dan akan adanya 

proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung. Selain itu kecamatan Ngamprah 

merupakan daerah yang memiliki pertumbuhan penduduk cukup tinggi yang dapat 

memakan korban jiwa dan kerusakan yang tinggi. Maka diperlukan kajian 

mengenai tingkat indeks kerentanan seismik pada daerah tersebut. 
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Tingkat indeks kerentanan seismik dapat diketahui dari hasil pengolahan data 

Horizontal to Vertical Spectral Ratio (HVSR), dimana hasil dari metode HVSR 

berupa kurva H/V yang dapat dianalisis untuk mendapatkan nilai frekuensi dominan 

dan nilai faktor amplifikasi. Sehingga dapat ditentukan tingkat indeks kerentanan 

seismik dari dua parameter tersebut. Nilai frekuensi dominan dan nilai faktor 

amplifikasi berkaitan dengan sifat fisik bawah permukaan, dimana nilai HVSR 

yang terukur dapat digunakan untuk mengkarakterisasi geologi setempat. Inversi 

eliptisitas gelombang Rayleigh dilakukan untuk mengetahui kecepatan gelombang 

geser (Vs) pada kedalaman 30 meter. Nilai kecepatan gelombang geser digunakan 

untuk mengetahui jenis dan tingkat kepadatan pada batuan. 

Pada penelitian ini dilakukan penentuan nilai frekuensi dominan, nilai faktor 

amplifikasi dan indeks kerentanan seismik sebagai parameter yang dapat 

mengetahui potensi tingkat kerusakaan pada saat gempabumi terjadi. Selain itu 

dilakukan inversi untuk mendapatkan nilai kecepatan gelombang geser (Vs) 

kedalaman 30 meter yang dilanjutkan pengklasifikasian jenis tanah menurut SNI 

1726:2012 dan Eurocode 8. 

 

 
1.2 Batasan Masalah 

 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 
1. Data yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 27 titik pengukuran yang 

dilakukan oleh Gabrio Hikma Januarta di Kecamatan Ngamprah, Kabupaten 

Bandung Barat, Jawa Barat 

2. Studi yang dilakukan penelitian ini menentukan frekuensi dominan, nilai 

faktor amplifikasi, indeks kerentanan seismik, dan kecepatan gelombang 

geser 

3. Klasifikasi site dilakukan berdasarkan nilai kecepatan gelombang geser 

(Vs30) mengacu pada SNI 1726:2012 dan Eurocode 8. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 

1. Mengetahui sebaran nilai kecepatan gelombang geser (Vs30) daerah 

Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. 

2. Memetakan klasifikasi tanah berdasarkan estimasi kecepatan Vs30m 

 
1.4 Sistematika Penulisan 

 

BAB I PENDAHULUAN 

 
Pada bab I akan menjelaskan tentang latar belakang penulis melakukan penelitian, 

tujuan yang ingin dicapai penelitian dan batasan masalah yang akan dibuat penulis. 

BAB II TEORI DASAR 

 
Pada Bab II akan membahas tentang konsep-konsep dasar mikrotremor, metode 

HVSR, frekuensi dominan, faktor amplifikasi, indeks kerentanan seismik, inversi 

HVSR, dan Vs30 

BAB III TINJAUAN GEOLOGI 

 
Pada Bab III membahas tentang tinjauan fisiografi, statigrafi, dan struktrur geologi 

secara umum daerah penelitian. 

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN 

 
Pada Bab IV akan membahas tentang metode penelitian, teknik pengumpulan data, 

dan teknik analisis data penelitian. 

BAB V HASIL DAN ANALISIS 

 
Pada Bab V akan menjelaskan hasil dan pembahasan hasil yang didapatkan pada 

penelitian 

BAB VI KESIMPULAN 

 
Pada Bab VI akan membahas tentang isi dari keseluruhan penelitian serta saran 

yang dibutuhkan peneliti kedepannya. 


