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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kondisi Geologi Daerah Penelitian 

 
Kota Bandar Lampung secara astronomis terletak pada posisi 5°20’-5°30’ Lintang 

Selatan dan 105°28’-105°37’ Bujur Timur. Kota ini terdiri dari 20 kecamatan dan 

126 kelurahan dengan luas daerah 197,96 km2 [5]. Salah satunya pada Kecamatan 

Tanjung Karang Timur yang dijadikan tempat penelitian. Secara geografis 

Kecamatan Tanjung Karang Timur memiliki batas wilayah bagian Utara yaitu 

Kecamatan Way Halim, bagian Selatan yaitu Kecamatan Enggal dan Kecamatan 

Kedamaian, bagian Timur yaitu Kecamatan Kedamaian, bagian Barat yaitu 

Kecamatan Enggal [4]. 

 
Kondisi geologi daerah di Kecamatan Tanjung Karang Timur dalam Gambar 2.1 

dengan simbol Qhv (b). Qhv (b) adalah endapan gunungapi muda (Gunung Betung) 

memiliki komposisi berupa lava (andesit-basal), breksi, dan tuf. 

 

 
Gambar 2.1 Peta geologi daerah Tanjung Karang Timur 
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2.2 Mikrotremor 

 
Mikrotremor adalah getaran harmonik alami tanah yang terjadi secara terus 

menerus dengan amplitudo rendah antara 0,1 hingga 1 mikron yang dihasilkan oleh 

adanya gerakan bawah permukaan [8]. Getaran harmonik alami tanah tersebut 

terjebak di lapisan sedimen permukaan, kemudian dipantulkan oleh adanya bidang 

batas lapisan dengan frekuensi yang tetap, dan disebabkan oleh getaran mikro di 

bawah permukaaan tanah dan kegiatan alam lainnya [9]. 

 
Mikrotremor diklasifikasikan menjadi dua jenis sesuai dengan rentang periode. 

Pertama mikrotremor periode jangka pendek dengan periode kurang dari 1 detik 

dengan tebal struktur bawah permukaan beberapa puluh meter. Sumber 

mikrotremor periode jangka pendek yang mungkin adalah aktivitas manusia baik 

lalu lintas, mesin pabrik, dan lain-lain selain itu dapat disebabkan oleh sumber alam 

seperti angin. Kedua mikrotremor periode jangka panjang dengan periode lebih 

lama dari 1 detik dengan struktur tanah yang lebih dalam hingga kedalaman batuan 

memiliki kecepatan gelombang 3 km/s. Salah satu sumber mikrotremor periode 

jangka panjang adalah gelombang laut. Gelombang alam dari mikrotremor berbeda-

beda tergantung kondisi wilayahnya [8, 10]. 

 
Omori pada tahun 1908 melakukan penelitian mikrotremor pertama kali, kemudian 

pada tahun 1961 Kanai dan Tanaka mengusulkan rekayasa dari aplikasi 

mikrotremor. Selanjutnya tahun 1970 Nagoshi dan Igarashi menggunakan metode 

Horizontal to Vertical Spectral Ratio (HVSR) dari mikrotremor. Penelitian 

mikrotremor mulai dikembangkan dan dipopulerkan dengan menggunakan metode 

Horizontal to Vertical Spectral Ratio (HVSR) pada tahun 1989 oleh Nakamura 

[11]. 

 
Kegunaan dalam penelitian mikrotremor yaitu untuk mengetahui kondisi geologi di 

suatu daerah dan mengetahui ketebalan lapisan sedimen permukaan yang dapat 

menggambarkan kondisi lapisan bedrock (batuan dasar) [12]. Metode yang dapat 

digunakan dalam analisis mikrotremor salah satunya adalah Metode Horizontal to 

Vertical Spectral Ratio (HVSR) [13]. 
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2.3 Rekahan Tanah 

 
Rekahan tanah merupakan retakan tanah yang disebabkan oleh penurunan tanah 

akibat fenomena geologi ataupun akibat perbuatan manusia [1, 2]. Rekahan tanah 

umumnya terjadi di daerah dengan kecepatan penurunan tanah yang berbeda. 

Perbedaan penurunan tanah ini terjadi pada daerah yang mengalami pengambilan 

air berlebih karena meningkatnya kebutuhan air, gempa bumi, dan 

slope/kemiringan bedrock (lapisan di bawah lapisan sedimen permukaan) yang 

besar dalam area yang sempit (kemiringan yang besar) [3]. Ilustrasi rekahan tanah 

dapat dilihat pada Gambar 2.2. Gambar tersebut menjelaskan bahwa tanah atau 

batuan yang keras merupakan lapisan bedrock (batuan dasar), apabila lapisan 

bedrock memiliki kemiringan yang besar maka akan berpotensi mengalami retakan 

sedangkan tanah lunak merupakan lapisan sedimen.  

 

 
Gambar 2.2 Rekahan tanah yang diakibatkan oleh kemiringan bedrock  

(digambar ulang oleh penulis) [14] 

 

2.4 Metode Horizontal to Vertical Spectral Ratio (HVSR) 

 
Metode Horizontal to Vertical Spectral Ratio (HVSR) telah dikembangkan oleh 

Nakamura (1989). Metode HVSR merupakan metode sederhana yang dapat 

menggambarkan karakteristik dinamis tanah maupun struktur. Rasio spektral dari 

H/V merupakan estimasi rasio antara spektrum amplitudo komponen horizontal dan 

vertikal dari suatu getaran. Spektrum H/V akan menunjukkan frekuensi dominan 

(f0) dan nilai puncak HVSR (amplifikasi). Pada wilayah pemukiman metode HVSR 
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merupakan salah satu metode yang dapat digunakan karena efektif, murah. dan 

ramah lingkungan [11, 12]. 

 
Hasil analisis HVSR menghasilkan sebuah spektrum HVSR dengan puncak 

spektrum pada frekuensi dominannya. Frekuensi dominan dan nilai puncak HVSR 

merupakan parameter yang mencerminkan karakteristik dinamik lapisan tanah [15]. 

 
Pada tahun 1989 dalam pengembangan penelitian mikrotremor dengan metode 

HVSR, Nakamura mengembangkan konsep bahwa amplitudo dan frekuensi puncak 

HVSR merepresentasikan amplifikasi dan frekuensi geologi setempat. Akibat 

keberadaan lapisan sedimen yang menempati setengah cekungan dari lapisan 

bedrock (batuan dasar), maka dapat terjadi efek geologi. Ada empat komponen 

gerakan yang terlibat dalam kondisi ini, yaitu komponen gerak horizontal dan 

vertikal di permukaan, kemudian komponen gerak horizontal dan vertikal di batuan 

dasar [16].  

 
Pada Gambar 2.3 dapat diketahui faktor amplifikasi gelombang pada komponen 

horizontal dan faktor amplifikasi gelombang pada komponen vertikal, sebagai 

berikut: 

 

 

Gambar 2.3 Ilustrasi komponen permukaan tanah dan komponen batuan dasar  

(digambar ulang oleh penulis) [17] 
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dimana Hf dan Vf adalah spektrum arah horizontal dan vertikal di permukaan 

cekungan, HB dan VB adalah spektrum horizontal dan vertikal di batuan dasar, Ah 

dan Av adalah faktor amplifikasi gerak horizontal dan vertikal di gelombang badan. 

TH dan Tv adalah faktor amplifikasi komponen horizontal dan vertikal di permukaan 

sedimen. 

 
Secara umum, kecepatan gelombang P lebih dari tiga sampai empat kali gelombang 

S. Dalam lapisan sedimen, komponen vertikal tidak teramplifikasi (Av = 1). Jika 

tidak ada efek gelombang Rayleigh, f BV V . Disisi lain, jika Vf lebih besar dari Vb, 

maka dianggap sebagai efek dari gelombang permukaan. Kemudian estimasi efek 

gelombang Rayleigh, dapat dituliskan sebagai berikut: 
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Sehingga nilai Quasi-Transfer Spectra (QTS) atau teknik HVSR, sebagai berikut: 
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     (2.4) 

 
Teknik HVSR atau Quasi-Transfer Spectra (QTS) dikembangkan oleh Nakamura 

untuk menghubungkan penelitian data bor dengan kondisi geologi. Dalam 

persamaan 2.4 nilai Hb / Vb ≅ 1. Hs / Hb  dan Vs / Vb berhubungan dengan perambatan 

energi gelombang Rayleigh. Jika tidak ada pengaruh gelombang Rayleigh, QTS = 

Ah / Av. Jika jumlah gelombang Rayleigh tinggi, maka QTS = Hs / Vs dan frekuensi 

yang memiliki puncak terendah hampir sama dengan frekuensi terendah yang 

sebenarnya (f0) dari Ah dan Av = 1. Persamaan HVSR ditunjukkan sebagai berikut 

[17]: 
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f
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H
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V
        (2.5) 

 
Pengukuran mikrotremor menghasilkan tiga komponen yaitu, komponen horizontal 

N-S (Utara-Selatan), komponen horizontal E-W (Timur-Barat), dan komponen 

vertikal [15]. Sehingga komponen horizontal yang digunakan dalam persamaan 

HVSR merupakan resultan dari kedua komponen horizontal, sebagai berikut: 

 
2 2

SN EW

f

H H
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       (2.6) 

 
dimana HSN adalah komponen horizontal N-S (Utara-Selatan) dan HEW adalah 

komponen horizontal E-W (Timur-Barat) [18]. 

 

2.5 Frekuensi Dominan 

 
Frekuensi dominan merupakan frekuensi dari getaran yang terjadi pada saat nilai 

puncak dari spektrum HVSR, dapat didefinisikan juga bahwa frekuensi dominan 

merupakan nilai frekuensi yang sering muncul sehingga menjadi nilai frekuensi dari 

lapisan batuan pada suatu wilayah [9, 13].  

 
Nilai frekuensi dominan dapat menunjukkan jenis dan karakteristik batuan pada 

suatu wilayah. Nilai frekuensi dominan berkaitan dengan kedalaman bidang pantul 

pada gelombang di bawah permukaan, dimana bidang pantul tersebut merupakan 

batas antara sedimen dengan bedrock (batuan dasar). Sehingga semakin kecil 

frekuensi yang dihasilkan dari pemantulan gelombang tersebut maka semakin tebal 

lapisan sedimen atau semakin dalam bidang pantul dari gelombang tersebut [19]. 

Klasifikasi tanah berdasarkan nilai frekuensi dominan disajikan pada Tabel 2.1.  
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Tabel 2.1 Klasifikasi tanah berdasarkan nilai frekuensi dominan mikrotremor 

oleh Kanai [20] 

Klasifikasi Tanah Frekuensi 

Dominan 

(Hz) 

Klasifikasi Kanai Deskripsi 
Tipe Jenis 

Tipe IV 

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. 

Jenis II 10-4 

Batuan aluvial, 

dengan ketebalan 5 

meter. Terdiri dari 

sandy-gravel, sandy 

hard clay, loam, dll. 

Ketebalan sedimen 

permukaannya 

masuk dalam 

kategori menengah 

5 hingga 10 meter. 

 

 

Tipe III Jenis III 2,5-4 

Batuan aluvial, 

dengan ketebalan > 

5 meter. Terdiri dari 

sandy-gravel, sandy 

hard clay, loam, dll. 

Ketebalan sedimen 

permukaan masuk 

dalam kategori 

tebal, sekitar 10 

hingga 30 meter. 

Tipe II 

Jenis IV <2,5 

Batuan aluvial, yang 

terbentuk dari 

sedimentasi delta, 

top soil, lumpur, dll. 

Dengan kedalaman 

30 meter atau lebih. 

Ketebalan sedimen 

permukaannya 

sangat tebal. 

Tipe I 

 
Nilai frekuensi dominan dipengaruhi oleh besarnya kecepatan rata-rata gelombang 

geser dan ketebalan lapisan sedimen bawah permukaan [21].  Sehingga persamaan 

frekuensi dominan dituliskan sebagai berikut: 
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30

4

Vs
f

H
        (2.7) 

 
dimana f0 adalah frekuensi dominan, Vs30 adalah kecepatan gelombang geser pada 

kedalaman 30 meter, dan H adalah ketebalan lapisan sedimen [15]. Dari Persamaan 

(2.7) dapat disimpulkan bahwa nilai frekuensi dominan berbanding lurus dengan 

kecepatan rata-rata  gelombang geser dan berbanding terbalik terhadap ketebalan 

lapisan sedimen. 

 

2.6 Kecepatan Gelombang Geser 

 
Data dari pengukuran mikrotremor diolah menggunakan metode HVSR kemudian 

diinversikan untuk mendapatkan nilai kecepatan gelombang geser [22]. Nilai 

kecepatan gelombang geser ditentukan dari perambatan gelombang seismik yang 

tegak lurus terhadap arah rambatan gelombangnya [15]. Selain itu, nilai kecepatan 

gelombang geser dapat digunakan untuk mengestimasi nilai kecepatan gelombang 

geser pada kedalaman 30 meter (Vs30) dari permukaan. Kecepatan gelombang 

geser pada kedalaman 30 meter dapat digunakan untuk klasifikasi tanah [23]. 

Klasifikasi tanah berdasarkan kecepatan gelombang geser menurut SNI 1726:2012 

dapat dilihat pada Tabel 2.2. 

 
Tabel 2.2 Klasifikasi tanah berdasarkan kecepatan gelombang geser menurut SNI 1726:2012 [24] 

Kelas tanah Vs (m/detik) 

SA (batuan keras) >1500 

SB (batuan) 750 sampai 1500 

SC (tanah keras, sangat padat, dan batuan lunak) 350 sampai 750 

SD (tanah sedang) 175 sampai 350 

SE (tanah lunak) <175 

SF (tanah khusus)  

 
Estimasi nilai kecepatan gelombang geser pada kedalaman 30 meter dilakukan 

dengan menggunakan persamaan sebagai berikut: 
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       (2.8) 

 
dimana Vs30 adalah kecepatan gelombang geser pada kedalaman 30 meter, hi 

adalah ketebalan lapisan tanah, dan Vi adalah dan kecepatan gelombang geser 

lapisan ke-i [25]. 

 

2.7 Ketebalan Lapisan Sedimen 

 
Ketebalan lapisan sedimen mempunyai hubungan dengan frekuensi dominan di 

suatu wilayah. Frekuensi dominan dari hasil pengukuran mikrotremor di lapangan 

dapat digunakan untuk mengestimasi ketebalan lapisan sedimen. Sehingga 

persamaan ketebalan lapisan sedimennya, sebagai berikut: 

 

0

30

4

Vs
H

f
        (2.9) 

 
dimana H adalah ketebalan lapisan sedimen, Vs30 adalah kecepatan gelombang 

geser pada kedalaman 30 meter, dan f0 adalah frekuensi dominan [15].  

 
Ilustrasi sederhana pada Gambar 2.4 berupa model struktur tanah dua lapis yaitu 

lapisan bedrock (batuan dasar) yang tertutupi oleh lapisan sedimen. Kemudian 

terdapat ketebalan lapisan sedimen (H) dan kecepatan gelombang geser rata-rata 

(vss) pada lapisan sedimen. Frekuensi dominan dari sistem terdapat pada lapisan 

yang ketebalannya sebesar λ/4 atau biasa disebut lapisan half-space [8]. 

 

 
Gambar 2.4 Model dua lapisan: sedimen dan batuan dasar (digambar ulang oleh penulis) [26] 
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2.8 Morfologi Bedrock 

 
Morfologi bedrock atau morfologi batuan dasar merupakan pengetahuan yang dapat 

menggambarkan tentang bentuk dari batuan yang mendasari lapisan di atasnya 

(lapisan sedimen). Jika dilihat pada Gambar 2.4, nilai morfologi bedrock dapat 

dicari sebagai berikut: 

 
Ketinggian bedrock = Altitude - H     (2.10) 

 
dimana Altitude merupakan ketinggian tempat pengukuran dan H merupakan 

ketebalan lapisan sedimen. Nilai ketinggian bedrock akan menggambarkan 

morfologi bedrock itu sendiri. 

 

2.9 Inversi Kurva Horizontal to Vertical Spectral Ratio (HVSR) 

 
Nilai kecepatan gelombang geser (Vs) dapat diketahui dengan meng inversi kurva 

HVSR. Pemodelan inversi dapat dilakukan menggunakan metode ellipticity curve. 

Metode ellipticity curve (kurva eliptisitas) atau disebut juga pemodelan ke belakang 

(inverse modelling) adalah pemodelan yang dilakukan untuk memodelkan struktur 

bawah permukaan atau profil kecepatan gelombang geser. Hasil yang didapatkan 

dari metode ini yaitu nilai kecepatan gelombang geser [27].  

 
Nilai kecepatan gelombang geser dapat digunakan untuk mencari nilai ketebalan 

lapisan sedimen dan ketinggian bedrock. Sehingga ketinggian bedrock ini yang 

menjadi parameter untuk pemetaan daerah yang rawan rekahan tanah. 

 
Dalam melakukan inversi kurva HVSR perlu diketahui parameter-parameter bawah 

permukaan yang mempengaruhi nilai frekuensi dominan dan faktor amplifikasi 

tanah. Parameter model awal yang mempengaruhi metode ellipticity curve yaitu vp, 

vs, h, σ, dan 𝜌. Dimana vp adalah kecepatan gelombang primer, vs adalah kecepatan 

gelombang sekunder, h adalah ketebalan lapisan tanah, σ adalah possion’s ratio atau 

elastisitas batuan, dan 𝜌  adalah densitas batuan [15, 27]. 
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Parameter ini diperlukan untuk membandingkan antara kurva HVSR teoritis  

dengan kurva HVSR hasil pengukuran lapangan. Secara matematis kurva HVSR 

yang paling sesuai dirumuskan pada persamaan berikut: 

 

     2

obs i THE i i
i

m HVSR f HVSR f W       (2.10) 

  E

i obs iW HVSR f         (2.11) 

 
dimana m adalah hasil pemodelan menggunakan algoritma Monte Carlo, HVSRobs 

adalah kurva HVSR teoritis [15]. HVSRTHE adalah kurva HVSR model awal (hasil 

pengukuran lapangan) dan W adalah pembobotan [18].  


