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BAB I PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Sumatera Barat adalah salah satu provinsi yang berada di pulau Sumatera, yaitu di 

bagian barat. Salah satu provinsi yang memiliki potensi bencana alam cukup besar, 

karena wilayahnya terletak diantara pertemuan dua lempeng aktif yang masih 

mengalami pergerakan yaitu Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Eurasia. 

Adapun potensi bencana alam yang timbul karena aktivitas pergerakan lempeng 

yaitu gempa bumi tektonik. Provinsi Sumatera Barat juga dilalui jalur Pegunungan 

Mediterania, yaitu jalur yang di dalamnya terdapat banyak gunung api aktif. Selain 

itu, juga terdapat adanya sesar Mentawai dan sesar Sumatera. Dengan adanya tiga 

sumber gempa tersebut mengakibatkan semakin kompleksnya tektonik wilayah 

Sumatera dan menyebabkan wilayah Sumatera rawan terjadinya gempa bumi. 

Dapat dilihat pulau Sumatera memiliki tingkat seismisitas yang tinggi pada 

Gambar 1.1.  

 

 

Gambar 1.1 Peta seismisitas pulau Sumatera (Pusat Studi Gempa Nasional, 2017). 

Magnitudo ≥4.5, warna merupakan kedalaman fokus gempa. 
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Berdasarkan data BMKG, Sumatera Barat pernah terjadi gempa berkekuatan 7.6 

SR tanggal 30 September 2009 pukul 17.15 WIB. Gempa dengan lokasi episenter 

di selat Mentawai, sekitar 50 km barat laut kota Padang atau 60 km barat daya 

Pariaman dan tidak berpotensi tsunami namun menimbulkan kerugian yang 

meliputi korban jiwa, keruntuhan serta kerusakan infrastruktur dan bangunan 

(Irsyam et al., 2010). Selain itu, sebelum terjadinya gempa bumi pada 30 September 

2009 tersebut, Padang juga dihantam gempa bumi dengan kekuatan 6.7 SR yaitu 

tanggal 16 Agustus 2009 hingga terjadi kerusakan pada puluhan rumah di 

Kepulauan Mentawai. Dampak kerusakan yang terjadi yaitu wilayah pesisir pantai 

Padang Pariaman hingga Painan, dan keadaan diperparah dimana di pesisir pantai 

didominasi oleh batuan jenis pasir endapan (alluvial) sehingga dapat menimbulkan 

potensi terjadinya amplifikasi dan likuifaksi (Sunarjo, et al., 2012). 

 

Berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, permasalahan utama dari peristiwa 

terjadinya gempa yaitu: menimbulkan kerugian; fenomena alam yang belum bisa 

diperkirakan, diperhitungkan dimana dan kapan terjadinya; serta berapa besar 

kekuatannya; dan tidak dapat dicegah (Irsyam, et al., 2010). Sehingga upaya 

mengurangi bahaya yang ditimbulkan oleh bencana tersebut maka perlu dilakukan 

mitigasi bencana gempa. 

 

Adapun salah satu cara mitigasi bencana gempa bumi yang dapat dilakukan yaitu 

membuat suatu peta sebaran bahaya gempa bumi untuk menganalisis ancaman 

bahaya kegempaan pada suatu wilayah berdasarkan nilai Peak Ground Acceleration 

(PGA). Analisis seismik hazard menggunakan metode Probabilistic Seismic 

Hazard Analysis (PSHA). Metode PSHA yaitu suatu metode yang menghitung 

tingkat goncangan tanah pada analisisnya dengan mempertimbangkan seluruh 

faktor ketidakpastian yaitu lokasi, frekuensi, dan besaran gempa bumi. Pada metode 

ini seluruh faktor ketidakpastian bisa dilakukan identifikasi, diperkirakan, dan 

disatukan menggunakan metode pendekatan yang rasional supaya diperoleh 

keterangan mengenai kejadian gempa (Irsyam, et al., 2010). Kelebihan dari metode 

ini yaitu dapat mengintergrasikan hazard dari suatu wilayah dengan berbagai 

sumber gempa. 
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Penelitian mengenai seismik hazard untuk daerah Sumatera Barat pernah 

dilakukan, namun  penelitian tersebut belum  menggunakan data gempa dengan 

tahun terbaru. Adapun penelitian tersebut yakni oleh Yuriza Alvionita, Institut 

Teknologi Sumatera tahun 2020 dengan judul Model Seismic Hazard Daerah 

Sumatera Barat Berdasarkan Nilai B-Value dan Peak Ground Acceleration (PGA) 

hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan tingkat aktivitas seismik sesuai 

dengan persebaran nilai PGA dan nilai b pada kemungkinan 2% periode 50 tahun 

dengan menggunakan data katalog gempa dari tahun 2007-2017. Sehingga 

berdasarkan latar belakang, penting dilakukan penelitian mengenai seismik hazard 

di wilayah Sumatera Barat menggunakan tahun terbaru. Untuk hasil penelitian yang 

didapat harapan kedepannya bisa digunakan sebagai upaya mitigasi bencana gempa 

bumi pada wilayah penelitian. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan pada penelitian ini yaitu : 

Bagaimana peta PGA di batuan dasar di wilayah Sumatera Barat dengan 

kemungkinan 2%  dalam 50 tahun dan periode ulang 2475 tahun pada T = 0.2 s dan 

T = 1 s. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian yaitu :  

1. Penelitian dilakukan pada wilayah Sumatera Barat dengan batasan koordinat -

3º29’45’’ - 5º5’31’’ North dan 95º13’48’’ - 103º16’4’’ East. 

2. Data yang digunakan pada penelitian merupakan katalog gempa bumi United 

States Geological Survey (USGS) dengan rentang waktu periode tahun 1900-

2020, radius 500 km, kedalaman ≤ 300 km, dan skala magnitude 1-10. 

3. Menggunakan data gempa utama (mainshock). 

4. Pengolahan data penelitian menggunakan software USGS PSHA sampai 

dengan perolehan mapping nilai PGA pada batuan dasar dengan kemungkinan 

2% dalam 50 tahun dan periode ulang 2475 tahun. 
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5. Periode gelombang atau spektra percepatan yang digunakan T = 0.2 s sebagai 

periode pendek untuk bangunan yang tidak tinggi dan  T = 1 s sebagai periode 

panjang untuk bangunan yang tinggi.  

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui kerentanan wilayah Sumatera Barat berdasarkan analisis b-value. 

2. Memperoleh peta percepatan pergerakan tanah maksimum pada wilayah 

Sumatera Barat berdasarkan data gempa periode tahun 1900 hingga 2020. 

3. Mengetahui tingkat kerawanan bahaya gempa di Sumatera Barat melalui 

analisis nilai Peak Ground Acceleration (PGA) yang diperoleh. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah mengetahui gambaran efek gempa bumi pada daerah 

Sumatera Barat yang bisa dimanfaatkan untuk upaya mitigasi gempa bumi, 

sehingga mampu mengurangi bahaya terjadinya gempa bumi yang meliputi 

antisipasi dan meminimalisir korban jiwa serta kerugian materi yang diakibatkan 

oleh kejadian gempa bumi serta memberikan informasi bahaya gempa di wilayah 

Sumatera Barat berdasarkan perolehan nilai Peak Ground Acceleration (PGA). 

 

1.6 Perangkat Lunak 

Dalam penyelesaian tugas akhir menggunakan perangkat lunak sebagai berikut : 

1. Matlab 2017 digunakan untuk membuka software Zmap versi 6.0. 

2. Zmap versi 6.0 yang digunakan untuk mencari parameter seismicity seperti 

perhitungan b-value, declustering atau pemisahan gempa.  

3. USGS PSHA untuk melakukan analisis hazard gempa menggunakan metode 

PSHA hingga diperoleh nilai PGA. 

4. Q-gis dan Arcgis digunakan dalam pembuatan layout terhadap hasil yang 

diperoleh. 

 

 


