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BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Gempa bumi merupakan peristiwa pelepasan energi yang terjadi secara tiba-tiba akibat 

aktivitas lempeng pada kerak bumi [1]. Energi dilepaskan oleh patahan lempeng yang 

rapuh dan menjalar dalam bentuk gelombang seismik. Pelepasan energi ini dapat 

dirasakan berupa goncangan pada permukaan bumi. Kuat lemahnya goncangan 

bergantung pada besar kecilnya energi yang dilepaskan. Gempa bumi di Indonesia dapat 

terjadi akibat aktivitas subduksi lempeng dan aktivitas sesar yang saling bergesekkan. 

Gempa jenis ini dapat terjadi karena secara geografis, Indonesia terletak pada pertemuan 

tiga lempeng aktif utama dunia yaitu lempeng Eurosia, Pasifik, dan Hindia-Australia. 

Lempeng-lempeng ini bergerak saling menabrak, menjauh atau bersisihan di dalam bumi 

hingga terbentuklah sesar-sesar aktif di sekitar daerah penunjaman di Indonesia yang 

terbentang dari pantai barat pulau Sumatera sampai pantai selatan pulau Jawa diteruskan 

hingga di wilayah timur Indonesia yang ditunjukkan pada Gambar 1.1. Akibat pergerakan 

lempeng dan sesar aktif ini, Indonesia menjadi daerah dengan tingkat kerawanan gempa 

bumi tektonik yang cukup tinggi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 1. Peta gempa bumi subduksi Indonesia [42] 
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Kota Palu merupakan ibukota Propinsi Sulawesi Tengah seluas 39,50 Ha yang terdiri dari 

4 kecamatan dan 43 kelurahan. Secara geografis, kota Palu dibelah oleh sungai Palu dan 

memisahkan antara wilayah barat dan timur. Sedangkan secara astronomis, kota Palu 

terbentang dari 119° 45’ - 121° 1’ BT dan 0° 36’ - 0° 56’ LS berbatasan dengan teluk 

Palu, kabupaten Donggala dan kabupaten Sigi [2]. Berdasarkan peta kawasan rawan 

bencana gempa Sulawesi Tengah, kota Palu termasuk dalam kawasan rawan bencana 

gempabumi tinggi. Hal ini memungkinkan terjadi karena letak kota Palu yang dilalui 

sesar Palu-Koro. Sesar ini termasuk salah satu sesar aktif di Indonesia yang terbentang 

dari kecamatan Balaesang hingga Dolo Selatan. Aktivitas sesar ini dapat mempengaruhi 

aktivitas sesar lain yang berdekatan [3].   

Peta Geologi Tinjau Lembar Palu [4] menunjukkan bahwa kota Palu terdiri dari formasi 

batuan geologi aluvium, endapan kipas alluvial, koluvium, andesit basalt, batupasir, 

konglomerat, granit, granodiorite, riolit, Quartzite, filit, serpih, konglomerat, dan sekis. 

Formasi geologi tanah ini dominasi oleh material yang bersifat lepas dan lunak, sehingga 

mudah mengalami transportasi dan pengendapan di tempat yang lain tanpa sempat 

mengalami kompaksi. 

Kondisi geologi kota Palu mendukung penyebab peristiwa gempa bumi yang terjadi pada 

tanggal 28 September 2018 hingga menyebabkan likuefaksi. Gempa bumi ini terjadi 

akibat pergerakan sesar Sunda dan sesar Laut Maluku dengan panjang 120 km dan lebar 

20 km. Akibatnya sesar Palu-Koro mengalami pergeseran dominan mengiri sebesar 2 cm 

– 580 cm. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana (BNPB), tanggal 20 

Oktober 2018 tercatat 2.113 orang meninggal dunia, 1.309 orang hilang, 4.612 orang 

mengalami luka-luka. Kerusakan paling berat terjadi pada bangunan yang tepat berada di 

atas sesar aktiv Palu-Koro. Kenampakan pergeseran tanah yang dapat ditemukan yaitu 

sesar permukaan atau surface rupture. Munculnya sesar permukaan ini mengindikasikan 

bahwa jalur sesar Palu-Koro mampu menggerakkan segala sesuatu yang berada tepat di 

atasnya. Sehingga, perlu dilakukan pembaharuan pemetaan persebaran guncangan gempa 

bumi yang memperhitungkan jarak antara titik pengukuran dengan surface rupture 

sebagai parameter.  
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Gempa bumi merupakan bencana akibat aktivitas seismik yang tidak dapat diprediksi 

besar intensitas, lokasi, maupun waktunya [5]. Sehingga perlu dirancang upaya 

pencegahan atau mitigasi untuk mengetahui penyebab, pengaruh dan lokalisasi daerah 

mana saja yang termasuk dalam daerah rawan hingga aman dari bencana gempa bumi. 

Salah satu mitigasi yang dapat dilakukan yaitu menggunakan data mikrotremor yang 

diolah dengan metode Horizontal to Vertical Spectral Ratio (HVSR). Kemudian diolah 

lebih lanjut dengan proses inversi untuk mengetahui profil kecepatan, sehingga diketahui 

nilai 
30Sv , 

2.5Z , dan 
1.0Z  yang dijadikan parameter masukan untuk menghitung percepatan 

tanah puncak atau Peak Ground Acceleration (PGA). Nilai PGA merupakan nilai yang 

dapat memberikan gambaran tingkat kerentanan bencana seismik suatu wilayah. Nilai 

PGA dihitung berdasarkan kondisi geologi dan parameter penyebab gempa bumi lainnya. 

Surface rupture mengindikasikan bahwa daerah seismogenik dimulai dari permukaan 

bumi. Sehingga, perhitungan nilai PGA menggunakan fungsi atenuasi yang termasuk 

dalam Next Generation Attenuation (NGA). NGA merupakan fungsi atenuasi yang 

meninjau jarak antara titik pengukuran dan surface rupture sebagai parameter. Salah satu 

fungsi atenuasi NGA adalah Campbell & Bozorgnia (2014). Dalam penelitian ini, sesar 

Palu-Koro yang memotong kota Palu untuk mempermudah perhitungan dan analisis. 

Hasil perhitungan nilai PGA ini disajikan dalam bentuk peta agar lebih mudah dipahami 

persebaran nilai percepatan tanah puncak kota Palu. 

1.2  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan yang akan dicapai sebagai berikut 

1. Mengetahui nilai percepatan tanah puncak di kota Palu. 

2. Menghasilkan peta persebaran nilai percepatan tanah puncak di kota Palu. 

1.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup pada penelitian ini, yaitu 

1. Daerah penelitian dalam penelitian ini adalah kota Palu yang dibatasi dengan 

koordinat astronomis 119° 45’ - 121° 1’ BT dan 0° 36’ - 0° 56’ LS. 

2. Metode yang digunakan untuk mengolah data mikrotremor yaitu metode Horizontal 

to Vertical Spectral Ratio (HVSR). Sedangkan, metode untuk menentukan nilai 
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percepatan tanah maksimum menggunakan persamaan empiris Campbell & 

Bozorgnia (2014) dalam [6]. 

3. Parameter yang diolah adalah gelombang seismik horizontal (utara-selatan), 

horizontal (barat-timur), dan gelombang seismik vertikal. Parameter yang dianalisis 

pada penelitian ini, yaitu frekuensi dan periode dominan, amplifikasi, indeks 

kerentanan seismik, kecepatan gelombang geser, dan ketebalan lapisan sedimen. 

Sedangkan, parameter yang dihitung pada penelitian ini yaitu percepatan tanah 

puncak. 

1.4 Metodologi 

Metode yang digunakan untuk mengolah data mikrotremor dalam penelitian adalah 

Horizontal to Vertical Spectral Ratio (HVSR). 

Metodologi yang akan dilakukan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Melakukan studi literatur terkait landasan teori yang berhubungan dengan tugas 

akhir. 

2. Pengolahan data mikrotremor menggunakan metode Horizontal to Vertical Spectral 

Ratio (HVSR) dengan perangkat lunak Geopsy untuk menentukan nilai frekuensi, 

periode, dan amplifikasi tanah pada setiap tiitk pengukuran. 

3. Pengolahan inversi kurva Horizontal to Vertical Spectral Ratio (HVSR) dengan 

perangkat lunak dinver untuk menentukan profil kecepatan gelombang geser. 

4. Pengolahan data kecepatan gelombang geser menggunakan perangkat lunak 

Microsoft Excel untuk mendapatkan nilai Z1.0 dengan atenuasi Chiou (2014) dan 

Z2.5 dengan atenuasi Campbell & Bozorgnia (2014).  

5. Pengolahan data kecepatan gelombang geser, Z1.0 dan Z2.5 menggunakan perangkat 

lunak OpenQuake untuk mendapatkan nilai percepatan tanah puncak dengan atenuasi 

Campbell & Borzognia (2014). 

6. Pembahasan dan analisis hasil penelitian untuk mendapatkan kesimpulan. 

7. Interpretasi hasil penelitian setiap titik pengukuran dalam bentuk peta menggunakan 

perangkat lunak Surfer 11. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Penyusunan tugas akhir ini mengikuti sistematika penulisan yang terdiri dari tiga bagian, 

yaitu bagian awal, bagian isi dan bagian akhir. Bagian-bagian tersebut dijabarkan dalam 

penjelasan sebagai berikut. 

1. Bagian Awal 

Bagian awal berisi halaman judul, pengesahan, pernyataan, persetujuan, abstrak, riwayat 

hidup penulis, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar 

gambar. 

2. Bagian Isi 

Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu 

Bab I Pendahuluan 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

ruang lingkup penelitian, metodologi, dan sistematika penelitian. 

Bab II Tinjauan Pustaka 

Bab ini berisi teori-teori dasar terkait geologi regional wilayah penelitian, gelombang 

seismik, gempa bumi, periode dan frekuensi dominan, amplifikasi, mikrotremor, metode 

HVSR, pemodelan inversi kurva HVSR, dan percepatan tanah puncak. 

Bab III Metode Penelitian 

Bab ini berisi tentang waktu dan lokasi penelitian, alat yang digunakan, pengolahan data 

pada beberapa perangkat lunak, dan penjelasan interpretasi data. 

Bab IV Hasil dan Pembahasan 

Bab ini berisi hasil analisis data yang telah diolah dan pembahasan sesuai dengan teori 

dasar yang ada pada tinjauan pustaka untuk menjawab permasalahan penelitian dan 

memenuhi tujuan penelitian. 

Bab V Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan yang didapatkan setelah analisis data dan saran dalam 

melakukan penelitian. 

3. Bagian Akhir 

Bagian akhir berisi daftar pustaka yang digunakan dan beberapa lampiran sebagai data 

pendukung penelitian. 


