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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Geologi Regional Daerah Penelitian 

 

Daerah lereng penelitian ini berada di jalan Raya Way Ratay, kabupaten pesawaran. 

Berdasarkan peta geologi regional daerah penelitian tersusun oleh formasi lampung 

(QT1) dan alluvium (Qa). Untuk peta geologi regional daerah penelitian ditunjukan 

pada Gambar 2.1: 

 

Gambar 2.1. Peta regional daerah penelitian. 
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Secara geologi kabupaten Pesawaran tersusun atas formasi dari masa tersier dan 

kuarter. Untuk daerah Gedong Tataan dan Way Lima tersusun oleh formasi Qhv 

(batuan gunung api masa kuarter muda), sedangkan daerah padang cermin tersusun 

oleh formasi Qhv dan TovkQvt (batuan gunung api masa kuarter tua) [9]. 

 

2.2. Longsor 

2.2.1. Pengertian Longsor 

 

Longsor merupakan pergerakan menuruni lereng dari material pembentuk lereng 

(tanah dan batuan), dimana material pembentuk lereng bergerak di atas lapisan tanah 

yang jenuh air atau sering disebut bidang gelincir, pergerakan tersebut dipengaruhi 

oleh gaya gravitasi [1] [10]. Secara teknis longsor terjadi ketika gaya pendorong lebih 

besar dibandingkan gaya penahan nya. Pada gaya pendorong terdapat beberapa 

parameter yang mempengaruhi, seperti kemiringan lereng, massa jenis tanah dan air, 

sedangkan untuk gaya penahan parameter yang mempengaruhi adalah kepadatan 

tanah dan kekuatan batuan [11]. 

 

2.2.2. Penyebab dan Mekanisme Longsor 

 

Penyebab longsor dapat diasumsikan sebagai faktor-faktor yang dapat membuat 

kegagalan struktur pada lereng, sehingga tingkat kerawanan dan ketidakstabilan 

lereng menjadi tinggi [12]. Longsor dipengaruhi oleh dua faktor yaitu, faktor 

eksternal dan faktor internal. Faktor internal terdiri dari struktur kepadatan tanah dan 

batuan, sudut kemiringan dan kandungan air tanah, sedangkan faktor eksternal terdiri 

dari vegetasi penutup, penggunaan lahan dan getaran gempa dan aktivitas manusia 

[13]. 
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Penyebab terjadinya longsor dapat juga dilihat melalui prinsip kestabilan lereng, dari 

prinsip ini tingkat kestabilan lereng dipengaruhi oleh gaya yang bekerja pada lereng 

yang meliputi gaya pendorong (driving forces) dan gaya penahan (resisting forces). 

Kestabilan lereng dapat ditentukan menggunakan persamaan 2.1 [14]: 

   
                    

                      
                  (2.1) 

Nilai FS dapat menggambarkan keadaan suatu lereng, dimana ketika nilai FS > 1 

maka lereng dalam keadaan stabil, jika nilai FS = 1 maka lereng dalam keadaan kritis, 

dan jika nilai FS < 1 maka lereng terjadi longsor. 

 

2.2.3. Prediksi Volume Longsor 

 

Perhitungan prediksi volume longsor sangat penting dilakukan untuk mitigasi bahaya 

longsor, dimana dalam menghitung prediksi volume longsor dipengaruhi oleh tiga 

faktor yaitu Panjang permukaan (L), lebar permukaan (W) dan kedalaman permukaan 

pecah (D). Nilai D jika dikaitkan dalam pengukuran menggunakan metode 

mikrotremor diasumsikan sebagai nilai ketebalan lapisan sedimen/ lapuk, dimana 

untuk pembahasan lebih lanjut mengenai lapisan sedimen/ lapuk akan dibahas pada 

sub bab 2.5.2. Untuk persamaan yang digunakan dalam menghitung prediksi volume 

longsor dapat ditunjukan pada persamaan 2.2 [15]: 

1 4 1 1 1
* * * * * * *

2 3 2 2 6
r r r r r rV D W L D W L                  (2.2) 

dimana Lr merupakan panjang permukaan, Wr merupakan lebar permukaan dan Dr 

mewakili nilai ketebalan lapisan sedimen/lapuk. 

Adapun gambar ilustrasi dari lereng penelitian mengenai perhitungan prediksi volume 

longsor dapat dilihat pada Gambar 2.2: 
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Gambar 2.2 (a) Ilustrasi lereng tampak samping, (b) Ilustrasi lereng tampak depan 

(dibuat oleh penulis). 

 

2.2.4. Jenis-Jenis Longsor 

 

Longsor pada umumnya dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis pergerakan dan jenis 

material penyusunnya [16]. Jenis gerakan pada longsor dapat menggambarkan 

bagaimana material longsor bergerak jatuh, menyebar, atau mengalir. Longsor juga 

bisa membentuk kegagalan yang kompleks mencakup lebih dari satu jenis gerakan 

(longsor batuan dan aliran puing). Jika dilihat dari jenis pergerakan dan jenis material 

penyusunnya longsor dapat diklasifikasikan seperti pada Tabel 2.1: 
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 Tabel 2.1. Jenis-jenis longsor [17]. 

No Jenis Longsor Gambar 

1 
Gelincir 

(Slides) 

Rotasi 

(Rotational Slides) 

  

Translasi  

(Translational Slides) 

  

2 
Runtuhan 

(Falls) 

  

3 
Robohan 

(Topples) 
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No Jenis Longsor Gambar 

4 
Aliran 

(Flows) 

Aliran Puing (Debris Flows) 

 

 

Debris Avalance 

  

Aliran Tanah (Earthflows) 

  

Semburan Lumpur 

(Mudflows) 
  

Merayap 

(Creep) 

Creep Musiman 

 

 

 

 

 

 

 

Creep 

Continuous 
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No Jenis Longsor Gambar 

Creep Progresive 

 

 
 

5 
Menyebar Lateral 

(Lateral Spreads) 

 

 

 

Gelincir (Slides) 

a. Rotasi (Rotational Slide) 

Longsor jenis rotasi ini memiliki permukaan tanah yang berbentuk melengkung ke 

atas (cekungan) dan material longsor bergerak secara berputar pada daerah yang 

sejajar terhadap permukaan tanah. 

b. Translasi (Translational Slide) 

Longsor jenis translasi merupakan pergerakan massa longsoran berupa tanah dan 

batuan yang bergerak pada permukaan datar dan kasar dengan pergerakan sedikit 

berotasi ke belakang. 

Runtuhan (Falls) 

Longsor jenis runtuhan terjadi akibat gerakan material yang terlepas dari tebing atau 

lereng  curam, dimana material bergerak jatuh bebas dengan sangat cepat. Proses 
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terjatuhnya material dari lereng dipengaruhi oleh gaya gravitasi, pelapukan, serta 

kandungan air pada material longsoran. 

Robohan (Topples) 

Longsor jenis robohan sering terjadi pada lereng yang memiliki kemiringan terjal 

hingga mendekati tegak. Longsoran jenis ini dicirikan oleh pergerakan unit batuan 

secara berputar ke depan pada satu titik unit yang lebih rendah, dimana pergerakan ini 

dipengaruhi oleh gaya gravitasi atau keberdaan air di dalam rekahan batuan. 

Aliran (Flows) 

Longsor jenis ini dipengaruhi oleh kadar air yang tinggi pada material lereng 

sehingga dapat menurunkan gaya kohesi antar partikel tanah, oleh karena itu material 

akan bersifat fluida dan mengalami deformasi terus menerus. Adapun jenis-jenis 

longsor aliran yaitu: 

a. Aliran Puing (Debris Flow)  

Debris flows merupakan pergerakan massa longsoran secara cepat, dimana material 

aliran merupakan campuran dari tanah gembur, batuan, udara, dan air yang mengalir 

ke bawah lereng. Debris flows terjadi diakibatkan intensitas aliran permukaan air 

yang tinggi, intensitas hujan yang tinggi, atau salju yang mencair dengan cepat. 

b. Debris Avalance 

Debris avalance merupakan jenis aliran puing yang pergerakan materialnya cepat, 

dimana pada umum nya aliran ini terjadi pada lereng dengan kemiringan sangat terjal. 

c. Aliran Tanah (Earthflow) 

Earthflow merupakan aliran material halus atau batuan yang mengandung material 

lempung dalam kondisi jenuh air, dimana pergerakan aliran material memanjang dan 

akan membentuk sebuah cekungan. 
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d. Semburan Lumpur (Mudflow) 

Mudflow merupakan aliran tanah dengan material cukup basah, dimana material 

terdiri dari 50 persen partikel kecil seperti pasir, lanau, dan tanah liat.  

e. Merayap (Creep) 

Creep merupakan pergerakan tanah atau batuan penyusun lereng secara lambat, 

stabil, dan cenderung tidak terlihat. Creep terjadi diakibatkan tegangan geser yang 

cukup untuk membuat deformasi, tetapi terlalu lemah untuk membuat terjadinya 

kegagalan geser. pada umum ada tiga jenis creep yaitu: 

1. Creep Musiman, dimana pergerakan material penyusun lereng dipengaruhi oleh 

kelembapan dan suhu tanah akibat perubahan musim. 

2. Creep Continuous, dimana pergerakan material penyusun lereng terjadi secara 

terus menerus. 

3. Creep Progressive, dimana lereng terjadi kegagalan geser sehingga terjadi 

pergerakan seperti longsor pada umum nya. Creep jenis ini dapat dicirikan dari 

batang pohon melengkung, pagar atau tiang yang miring. 

Menyebar Lateral (Lateral Spreads) 

Lateral spreads biasanya terjadi pada daerah lereng dengan kemiringan sangat landai, 

pergerakan utama dari lateral spreads berupa gerakan ekstensi lateral yang disertai 

dengan kekar geser atau tarik. Penyebab dari longsoran jenis ini adalah likuifaksi dan 

kohesi sedimen. 

 

2.3. Gelombang Seismik 

 

Gelombang seismik merupakan gelombang elastik dengan medium rambat di 

permukaan dan dalam Bumi, dimana sumber gelombang berasal dari gempa, 
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longsoran, gunung api, erupsi, dan ledakan. Gelombang seismik juga dapat diartikan 

sebagai gelombang mekanik yang menjalar di dalam Bumi, sehingga dalam proses 

menjalarnya dibutuhkan medium sebagai prantaranya. Terdapat dua jenis gelombang 

seismik, yaitu gelombang badang (body wave) dan gelombang permukaan (surface 

wave), dimana untuk jenis-jenis gelombang seismik dapat dilihat pada Gambar 2.3 

[18]: 

 

Gambar 2.3. Jenis-jenis gerakan gelombang seismik [4]. 

 

2.3.1. Gelombang Badan (Body Wave) 

 

Gelombang badan adalah suatu gelombang dengan medium rambat berada di bawah 

permukaan Bumi, dengan arah rambatan ke segala arah. Terdapat dua jenis 

gelombang badan yaitu gelombang primer (P) dan gelombang sekunder (S). 

a. Gelombang Primer (P) 

Gelombang P adalah gelombang longitudinal atau kompresional yang arah gerak 

partikelnya sejajar terhadap arah penjalaran. Gelombang P merupakan gelombang 

yang datang pertama kali dengan frekuensi lebih tinggi dan merambat lebih cepat 

dengan kecepatan gelombang P pada medium padatan berkisar antara 1,8 - 7 km/s, 
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dan memiliki periode sebesar 5 - 10 ms. Rumus kecepatan rambat gelombang P dapat 

dilihat pada persamaan 2.3 [4]: 

pv
  




                        (2.3) 

dengan vp merupakan kecepatan rambat gelombang P, μ merupakan modulus geser, λ 

merupakan kekuatan batuan, dan ⍴ merupakan kerapatan/densitas batuan. Untuk arah 

perambatan dari gelombang P ditunjukan pada Gambar 2.4: 

 

Gambar 2.4. Gerak penjalaran dari gelombang Primer [4]. 

 

b. Gelombang Sekunder (S) 

Gelombang S adalah gelombang tranversal atau shear dengan gerak partikel tegak 

lurus terhadap arah penjalarannya. Gelombang S datang menjalar setelah gelombang 

P dengan frekuensi yang lebih rendah dan memiliki periode sebesar 11 - 13 ms, 

namun pada gelombang S nilai amplitudo lebih besar dibandingkan gelombang P. 

Untuk rumus kecepatan gelombang S ditunjukan pada persamaan 2.4 [4]: 

sv





                   (2.4) 
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dengan vs merupakan kecepatan penjalaran gelombang S, μ merupakan modulus 

geser, dan ⍴ merupakan kerapatan batuan. Untuk arah penjalaran gelombang S 

ditunjukan pada Gambar 2.5: 

 

Gambar 2.5. Gerak penjalaran dari gelombang Sekunder [4]. 

 

2.3.2. Gelombang Permukaan (Surface Wave) 

 

Gelombang permukaan merupakan gelombang transversal dengan penjalaran melalui 

lapisan permukaan Bumi, dimana gelombang permukaan biasa disebut juga tide wave 

dikarenakan gelombang menjalar di sepanjang permukaan Bumi. Terdapat dua  jenis 

gelombang permukaan yaitu gelombang Love (LQ) dan gelombang rayleigh (LR), 

dimana simbol L adalah singkatan dari Long disebabkan oleh sifat periode 

gelombang permukaan yang panjang. Untuk arah penjalaran gelombang LQ dan LR 

ditunjukan pada Gambar 2.6 dan Gambar 2.7: 
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Gambar 2.6. Gerak penjalaran dari gelombang Love [4]. 

 

 

Gambar 2.7. Gerak penjalaran dari gelombang Rayleigh [4]. 

 

2.4. Mikrotremor 

 

Mikrotremor merupakan suatu getaran kecil di tanah yang berlangsung terus menerus, 

dimana sumber getaran berasal dari berbagai macam sumber seperti, angin, getaran 

dari kendaran, maupun aktivitas manusia [19]. Mikrotremor diartikan pula sebagai 

suatu getaran harmonik alami dari tanah yang berlangsung terus menerus, dimana 

getaran tersebut terperangkap di dalam lapisan sedimen permukaan dan terpantul 
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akibat terdapatnya suatu bidang batas antara lapisan sedimen dan lapisan keras yang 

memiliki frekuensi tetap [20]. Metode mikrotremor merupakan metode pengukuran 

geofisika yang dapat digunakan untuk mengetahui karakteristik geologi tanah yang 

memiliki potensi terjadinya longsor [4]. 

Mikrotremor merupakan getaran periode pendek, dimana getaran ini adalah 

akumulasi dari aktivitas atmosfer, efek gelombang laut, serta interaksi angin terhadap 

pepohonan [21]. Getaran mikrotremor tersebut memiliki amplitudo pergeseran 

berkisar 0,1-1 mikron dan memiliki amplitudo kecepatan sebesar 0,001-0,01 cm/s. 

Jika dilihat dari periodenya maka mikrotremor dibagi menjadi dua jenis yaitu 

mikrotremor periode pendek (< 1 detik), dimana mikrotremor jenis ini berkaitan 

terhadap struktur lapisan tanah dangkal dengan kedalaman berkisar puluhan meter. 

Jenis yang kedua adalah mikrotremor periode panjang (> 1 detik), dimana pada 

mikrotremor jenis ini berkaitan dengan struktur lapisan tanah dalam sampai lapisan 

batuan keras [22]. Untuk sumber mikrotremor berdasarkan perbedaan frekuensinya 

dapat dilihat pada Tabel 2.2:  

Tabel 2.2. Sumber-sumber mikrotremor menurut Gutenberg dan Asten 

berdasarkan nilai frekuensinya [4]. 

No Sumber Mikrotremor Gutenberg (Hz) Asten (Hz) 

1 

Gelombang laut yang 

menerjang sepanjang 

bibir pantai 

0,05 - 0,1 0,2 - 1,2 

2 Tremor Vulkanik 2 - 10   

3 Kepadatan Penduduk 1 - 100 1,4 - 30 

4 
Gangguan Meteorologi 

Skala Besar (Monsom) 
0,1 - 0,25 0,16 - 0,5 
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2.5. Metode HVSR 

 

Metode HVSR diperkenalkan oleh Nogoshi dan Igarashi pada tahun 1971, dimana 

kemudian pada tahun 1989 Nakamura mulai mengembangkan metode ini. Metode 

HVSR dapat digunakan untuk mengetahui karakteristik dinamis dan struktur tanah. 

Rasio spektral dari kurva H/V adalah perkiraan rasio antara komponen vertikal dan 

horizontal suatu getaran, dimana spektrum H/V menunjukan nilai puncak HVSR (A0) 

dan nilai frekuensi dominan (f0) [23].  

Nilai mikrotremor terdiri dari gelombang rayleigh dan site effect, dimana penyebab 

terjadinya site effect dikarenakan adanya lapisan sedimen pada cekungan di batuan 

dasar. Pada keadaan ini terdapat empat komponen gerak yang mempengaruhi, yaitu 

komponen gerak pada sumbu vertikal dan horizontal di batuan dasar dan komponen 

gerak pada sumbu vertikal dan horizontal di permukaan [24]. Untuk menunjukan 

geologi cekungan dapat dilihat pada Gambar 2.8: 

 

 

Gambar 2.8. Ilustrasi geologi cekungan [23]. 

 

Untuk spektrum pada sumbu vertikal dan horizontal pada permukaan tanah cekungan 

sedimen dapat dituliskan pada persamaan berikut: 

*Hf h b sH A H    *Vf v b sV A V                           (2.5) 
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f

h

b

H
T

H
   

f

v

b

V
T

V
                                       (2.6) 

dimana Av dan Ah merupakan faktor amplifikasi gerakan vertikal dan horizontal yang 

datang secara vertikal di gelombang badan, sedangkan Vb dan Hb merupakan spektral 

arah vertikal dan horizontal pada batuan dasar. Tv dan Th merupakan faktor 

amplifikasi vertikal dan horizontal pada permukaan tanah sedimen. 

Pada gelombang P nilai kecepatan gelombang nya lebih besar 3 - 4 kali dari pada 

gelombang S. Untuk komponen sumbu vertikal tidak akan terjadi amplifikasi apabila 

tidak terdapat pengaruh dari gelombang Rayleigh f bV V . Jika nilai Vf lebih besar 

dibandingkan Vb maka dianggap sebagai pengaruh dari gelombang permukaan. Untuk 

memperkirakan pengaruh dari gelombang Rayleigh dengan Vf / Vb (= Tv), nilai dari 

amplifikasi komponen horizontal dapat ditulis sebagai berikut: 

*

v s
h

f bh
h

b bv s
v

b b b

H H
A

V HT QTS
T

H HT V
A

V V V

 
 

    
 

 
 

                                                 (2.7) 

dimana QTS atau site effect menjadi sebagai berikut: 

*H

*V

s
h

f bh b s b

f v b s b s
v

b

H
A

H HA H H
QTS

V A V V V
A

V

 
 

     
  

 
 

                                    (2.8) 

pada persamaan 2.8 nilai / 1b bH V  , dimana /s bH H  dan /s bV V  berhubungan 

dengan penjalaran energi dari gelombang Rayleigh, /h vQTS A A . Apabila jumlah 

gelombang Rayleigh tinggi maka formula menjadi /s sQTS H V  dan frekuensi 

puncak dengan nilai terendah mendekati nilai frekuensi terendah sebenarnya (f0). 

Untuk persamaan HVSR dapat ditunjukan pada persamaan 2.10: 
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f

f

H
QTS HVSR

V
                                                                           (2.9) 

   
2 2

2

SN EW

f

H H
HVSR

V

 
                                                 (2.10) 

dimana SNH  merupakan komponen horizontal arah Utara ke Selatan dan EWH  

merupakan komponen horizontal arah Timur ke Barat, sedangkan 
fV merupakan 

komponen arah vertikal. 

 

2.5.1. Faktor Amplifikasi (A0) 

 

Amplifikasi merupakan perbesaran suatu gelombang getar tanah yang diakibatkan 

oleh perbedaan kepadatan tiap lapisan tanah yang signifikan, dimana amplifikasi akan 

terjadi ketika gelombang getar tanah melewati medium keras menuju medium yang 

lebih lunak. Amplifikasi juga dipengaruhi oleh perbedaan kecepatan gelombang geser 

(vs), ketika nilai vs mengalami pengecilan maka faktor redaman dan modulus geser 

juga semakin mengecil, sehingga percepatan gelombang tanah menjadi besar [25]. 

Nilai amplifikasi menjadi lebih besar disebabkan oleh fenomena geologi seperti 

deformasi (perlipatan, pelapukan, dan pergeseran) yang dapat mengubah bentuk dan 

kerapatan dari tanah atau batuan. Berdasarkan pengertian yang telah dipaparkan, 

maka amplifikasi dapat dituliskan pada persamaan 2.11: 

0

( .v )

( .v )

b b

s s

A





                            (2.11) 

Nilai amplifikasi dapat diklasifikasikan menjadi empat kelas berdasarkan besar kecil 

nya nilai amplifikasi yang diperoleh, untuk klasifikasi amplifikasi mengacu pada 

Tabel 2.3: 
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 Tabel 2.3. Klasifikasi nilai amplifikasi [26]. 

Kelas Klasifikasi Nilai Amplifikasi 

1 Rendah A0 < 3 

2 Sedang  3 ≤ A0 < 6 

3 Tinggi 6 ≤ A0 < 9  

4 Sangat Tinggi  A0 > 9 

 

2.5.2. Frekuensi Dominan (f0) Dan Ketebalan Sedimen (H) 

 

Frekuensi dominan merupakan nilai frekuensi yang sering muncul, sehingga 

dipercaya sebagai nilai frekuensi alami dan dapat menggambarkan kondisi lapisan 

bawah tanah daerah tersebut. Nilai f0 berhubungan terhadap kedalaman dari bidang 

pantul, dimana bidang pantul tersebut merupakan batas antara lapisan sedimen 

terhadap lapisan batuan keras [19]. Nilai f0 dipengaruhi oleh besaran nilai ketebalan 

sedimen di bawah permukaan dan kecepatan rata-rata, f0 akan berbanding terbalik 

terhadap ketebalan lapisan sedimen dan akan berbanding lurus terhadap kecepatan 

rata-rata [27]. 

Hubungan antara frekuensi dominan dan ketebalan lapisan sedimen dijelaskan 

melalui kaidah pipa organ tertutup yang dapat diilustrasikan pada Gambar 2.9: 
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Gambar 2.9. Hubungan amplitudo terhadap ketebalan lapisan sedimen (digambar 

ulang oleh penulis) [28]. 

 

Dari ilustrasi di atas ketika ketebalan lapisan sedimen bernilai λ/4 maka nilai 

amplifikasi akan bernilai maksimum pada nilai frekuensi resonansi, dengan nilai 

panjang gelombang sekunder dinyatakan dalam sv

f
  , maka hubungan antara 

frekuensi dominan terhadap ketebalan lapisan sedimen dapat dinyatakan dengan 

persamaan 2.12 sebagai berikut: 

0
4

sv
f

H
                  (2.12) 

dimana f0 adalah nilai frekuensi dominan, H adalah nilai ketebalan lapisan sedimen 

dan vs adalah nilai kecepatan gelombang, sehingga untuk menghitung ketebalan 

lapisan sedimen dapat ditentukan menggunakan persamaan 2.13: 

0

30

4

sV
H

f
                  (2.13) 

dimana nilai Vs30 merupakan kecepatan gelombang geser pada kedalaman 30 meter, 

untuk pembahasan Vs30 dapat dilihat pada sub bab 2.6. 

Menurut kanai, tanah dapat diklasifikasikan berdasarkan nilai frekuensi dominan nya, 

dimana klasifikasi tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.4: 
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Tabel 2.4. Klasifikasi tanah berdasarkan nilai frekuensi dominan menurut 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 

permukaan 

sangat tipis, 

didominasi oleh 

batuan keras.  

Jenis II 10 – 4 

 Batuan alluvial 

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 alluvial 

dengan ketebalan 

> 5 meter. Terdiri 

dari sandy-gravel, 

sandy hard clay, 

loam, dll.  

Ketebalan 

sedimen 

permukaannya 

masuk dalam 

kategori tebal, 

berkisar 10 

hingga 30 

meter.  

Tipe II 

Jenis IV  < 2,5 

 Batuan alluvial 

yang terbentuk 

dari sedimen 

delta, top soil, 

lumpur, dll. 

Ketebalan 

sedimen 

permukaannya 

sangat tebal 

dengan 

kedalaman 30 

meter atau 

lebih.  

Tipe I 
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2.6. Kecepatan Gelombang Geser (Vs) 

 

Nilai Vs didapatkan dari inversi kurva H/V menggunakan fungsi Dinver yang terdapat 

pada Geopsy. Nilai Vs didapatkan dari arah perambatan suatu gelombang seismik 

yang tegak lurus terhadap arah rambat gelombangnya [29]. Nilai Vs dapat digunakan 

untuk mengklasifikasikan material penyusun bawah permukaan tanah, dimana 

klasifikasi struktur penyusun bawah permukaan tanah dapat ditunjukan pada Tabel 

2.5: 

Tabel 2.5. Klasifikasi Struktur penyusun bawah permukaan berdasarkan kecepatan 

gelombang geser menurut SNI 1726:2012 [30]. 

Kelas  ̅ (m/detik)  

SA (Batuan keras) >1500 

SB (Batuan) 750 – 1500 

SC (Tanah keras, sangat padat dan 

batuan lunak) 
350 – 750 

SD (Tanah sedang) 175 – 350 

SE (Tanah lunak) <175 

SF (Tanah khusus)   

 

Setelah didapatkan nilai Vs pada proses inversi, selanjutnya dilakukan perhitungan 

nilai kecepatan gelombang geser kedalaman 30 meter (Vs30) yang nantinya nilai Vs30 

digunakan sebagai nilai inputan dalam perhitungan ketebalan lapisan sedimen. Untuk 

menghitung nilai Vs30 digunakan persamaan 2.14 sebagai berikut [30]: 

30

1

30
s n

i

i i

V
h

v




                       (2.14) 

dimana hi merupakan ketebalan setiap lapisan pada kedalaman 0 - 30 meter, 

sedangkan vi merupakan kecepatan gelombang geser pada lapisan i. 
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2.7. Indeks Kerentanan Seismik (Kg) 

 

Indeks kerentanan seismik merupakan nilai yang merepresentasikan tingkat 

kerentanan tanah pada permukaan terhadap suatu pergerakan atau deformasi, nilai Kg 

diperoleh dari rasio kuadrat antara nilai amplifikasi dengan frekuensi resonansi, 

dimana besar kecil nya nilai Kg berbanding lurus terhadap unconsolidated suatu 

batuan/sedimen [31]. Gempa Bumi bersifat merusak apabila nilai regang geser 

melampaui batas nya, sehingga pada lapisan tanah di permukaan dapat terjadi 

deformasi [32]. 

Menurut Nakamura nilai Kg dan nilai percepatan batuan dasar (αb) dapat digunakan 

untuk menghitung nilai regang geser dari lapisan tanah permukaan [33]. Untuk nilai 

regang geser dari lapisan tanah dapat dirumuskan sebagai berikut [34]: 

0A d

H
                   (2.15) 

dimana A0 adalah nilai amplifikasi, H adalah ketebalan sedimen (m), dan d adalah 

pergeseran gelombang seismik pada bawah permukaan (m). Berdasarkan persamaan 

amplifikasi: 

0
b

s

v
A

v
                  (2.16) 

maka nilai frekuensi dominan dapat dituliskan sebagai berikut: 

0

04

bv
f

A H
                  (2.17) 

dengan percepatan batuan dasar (αb) dituliskan dengan persamaan sebagai berikut: 

2

0(2 )b f d                    (2.18) 
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subtitusikan persamaan (2.17) dan (2.18) kedalam persamaan (2.15), maka akan 

diperoleh persamaan: 

g b                     (2.19) 

sehingga diperoleh persamaan indeks kerentanan seismik (Kg): 

2

0

2

0

g

b

A

f v
 


                 (2.20) 

atau bisa juga ditulis dalam pendekatan persamaan sebagai berikut: 

2

0

0

g

A

f
                   (2.21) 

Nilai indeks kerentanan seismik dapat diklasifikasikan dalam tiga tingkatan, dimana 

klasifikasi nilai indeks kerentanan seismik dapat ditunjukan pada Tabel 2.6: 

 Tabel 2.6. Klasifikasi indeks kerentanan seismik [35]. 

Kelas Klasifikasi Nilai Kg 

1 Rendah Kg < 3 

2 Sedang  3 ≤ Kg < 6 

3 Tinggi Kg > 6  

 

2.8. Hubungan Metode Mikrotremor Terhadap Identifikasi Daerah Rawan 

Longsor 

 

Metode mikrotremor digunakan untuk mengidentifikasi daerah rawan longsor dengan 

cara mengetahui karakteristik material penyusun lapisan lereng permukaan, dimana 

lapisan penyusun lereng yang lunak memiliki resiko yang lebih tinggi terhadap 
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getaran dikarenakan mengalami penguatan gelombang (amplifikasi) dibandingkan 

lapisan penyusun yang lebih kompak [20]. Pada pengolahan data mikrotremor 

dilakukan dengan metode HVSR, dimana nilai yang didapatkan adalah nilai frekuensi 

dominan (f0) dan amplifikasi (A0), dari kedua nilai tersebut akan dilakukan 

perhitungan matematis menggunakan persamaan 2.21 dan 2.13 untuk mendapatkan 

nilai indeks kerentanan seismik (Kg) dan ketebalan lapisan sedimen (H). 

Hasil pengolahan data mikrotremor berupa nilai Kg dan H dapat mengidentifikasi 

tingkat kerawanan terjadinya longsor pada daerah penelitian, dimana nilai indeks 

kerentanan berkaitan terhadap deformasi atau pergeseran lapisan, sedangkan nilai 

ketebalan sedimen berkaitan terhadap tingkat kepadatan tanah dan pembebanan 

lereng, sehingga apabila nilai Kg dan H tinggi maka potensi terjadinya longsor pada 

daerah penelitian juga tinggi. 

Pada penelitian ini dilakukan inversi kurva H/V menggunakan Dinver untuk 

memperoleh nilai kecepatan gelombang geser yang bertujuan untuk mengetahui 

karakteristik material penyusun pada daerah penelitian, sehingga memberikan 

tambahan informasi yang berguna untuk mengidentifikasi tingkat kerawanan longsor 

pada daerah penelitian. Pada penelitian ini juga akan dilakukan perhitungan prediksi 

volume longsor dengan menggunakan nilai ketebalan sedimen dan data topografi 

daerah penelian, dimana prediksi volume longsor berguna untuk mengetahui seberapa 

besar kerusakan yang ditimbulkan apabila terjadi longsor. 

 

 

 

 

 

 


