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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan wilayah pertemuan tiga lempeng besar yang ditandai dengan 

banyaknya sesar aktif dengan aktivitas tektonik yang cukup tinggi. Aktivitas 

tektonik di Indonesia dipengaruhi oleh pergerakan lempeng seperti: Lempeng 

Eurasia, Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik. Pertemuan antara 

Lempeng Indo-Australia yang menunjam Lempeng Eurasia membentuk Busur 

Sunda yang menandai batas konvergen aktif antara Lempeng Eurasia Timur dengan 

Lempeng India dan Lempeng Australia. Keberadaan zona Ring of Fire yang 

membentang dari ujung Pulau Sumatera menuju selatan Pulau Jawa hingga Nusa 

Tenggara juga mempengaruhi aktivitas tektonik di wilayah Indonesia. Sehingga 

Indonesia memiliki potensi kebencanaan seperti letusan gunung api, gempa bumi 

dan tsunami yang sangat tinggi. Pulau Jawa merupakan salah satu pulau di 

indonesia dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, hal ini akan berdampak 

terhadap kerugian yang timbul akibat bencana. 

 

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir terjadi peningkatan aktivitas tektonik 

diwilayah selatan Pulau Jawa. Sesar utama yang berada di Pulau Jawa yaitu Sesar 

Cimandiri, Lembang, Baribis-Citanduy, Semarang, Kendeng, Pasuruan, 

Probolinggo, dan Baluran. Mekanisme pergerakan sesar menjadi salah satu 

penyebab terjadinya gempa bumi. Salah satu sesar aktif di wilayah Jawa Barat yaitu 

Sesar Cimandiri dan Sesar Lembang. Sesar Cimandiri berarah barat daya – timur 

laut, sedangkan Sesar Lembang berarah timur – barat. Melalui data citra satelit 

DEM (Digital Elevation Model) kemenerusan kedua sesar ini diduga berada di 

wilayah Padalarang. Hal ini menjadi potensi bahaya gempa bumi yang sangat 

tinggi, dimana lokasi kemenerusan ini sangat dekat dengan aktivitas pemukiman 

penduduk yang padat serta infrastruktur transportasi penghubung kota seperti jalan 

tol dan rel kereta api. Topografi yang tidak datar terdiri dari punggungan bukit dan 

lembahan yang merupakan morfologi khas pegunungan menyebabkan daerah 
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tersebut merupakan daerah sedimentasi yang cukup tebal dengan suplai sedimen 

berasal dari Gunung Tangkubanparahu. Litologi daerah sedimentasi yang 

cenderung tidak kompak akan berdampak pada saat pelepasan energi gempa bumi 

yang akan teramplifikasi. 

 

Menurut Peneliti dari Pusat Penelitian Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia (LIPI) Bandung, Mudrik R. Daryono pada tahun 2019 yang mengatakan 

riset terbaru menyatakan bahwa Sesar Lembang masih aktif, percepatan geser dari 

hasil analisis berkisar 3 sampai 5,5 milimeter per tahun dengan panjang sesar 

mencapai 29 kilometer dengan titik nol kilometer di daerah Ngamprah dekat jalan 

tol, tim menghitung potensi gempa yang bersumber di darat itu cukup besar. 

Dengan skenario terburuk, jika seluruh segmennya bergerak dapat menghasilkan 

gempa dengan magnitudo 6,5 sampai 7. Selain itu menurut Mudrik R. Daryono 

secara perhitungan saat ini Sesar Lembang sedang memasuki fase siklus pelepasan 

energi. Untuk itu dalam upaya mitigasi bencana maka diperlukan studi mikrozonasi 

seismik pada daerah penelitian untuk mengetahui karakteristik dinamis tanah 

diwilayah kemenerusan Sesar Lembang dan Sesar Cimandiri. Menurut Nakamura 

(1989) metode Horizontal to Vertical Spectral Ratio (HVSR) dapat digunakan untuk 

mengestimasi nilai frekuensi dominan dan faktor amplifikasi geologi setempat dari 

data pengukuran mikrotremor. Mikrotremor merupakan metode geofisika pasif 

yang memanfaatkan getaran alami bawah permukaan. Berdasarkan analisis data 

mikrotremor maka dapat dilakukan pemetaan nilai frekuensi dominan, faktor 

amplifikasi serta indeks kerentanan seismik di daerah penelitian. 

 

1.2 Rumusan masalah 

1. Bagaimana karakteristik dinamis tanah disekitar Sesar Lembang dan Sesar 

Cimandiri. 

2. Bagaimana kerentanan seismik pada daerah kemenerusan Sesar Lembang 

dan Sesar Cimandiri. 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Memetakan nilai frekuensi dominan, faktor amplifikasi dan indeks 

kerentanan seismik di daerah penelitian. 
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2. Mengetahui karakteristik dinamis tanah pada daerah kemenerusan Sesar 

Lembang dan Sesar Cimandiri. 

3. Mengetahui kerentanan seismik pada kemenerusan Sesar Lembang dan 

Sesar Cimandiri. 

 

1.4 Batasan Masalah 

1. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data pengukuran 

Mikrotremor yang berjumlah sebanyak 42 titik pengukuran. 

2. Penelitian ini difokuskan pada penentuan nilai frekuensi dominan, faktor 

amplifikasi dan indeks kerentanan seismik pada daerah penelitian. 

3. Pengambilan data mikrotremor dilakukan dengan durasi waktu pengukuran 

20 – 30 menit menggunakan seismograph tipe McSEIS-MT Neo dari 

PUSLIT Geoteknologi LIPI Bandung. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan proposal penelitian ini terbagi menjadi enam bab yaitu: 

Bab I Pendahuluan  

Pada bab ini akan memuat uraian berupa latar belakang pengangkatan topik 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, dan sistematika 

penulisan. 

Bab II Teori Dasar 

Pada bab ini akan membahas mengenai konsep dasar serta literatur yang digunakan 

seperti mikrotremor, HVSR, karakteristik kurva, frekuensi dominan, faktor 

amplifikasi, dan indeks kerentanan seismik. 

Bab III Tinjauan Geologi 

Pada bab ini akan membahas secara umum mengenai fisiografi, sesar cimandiri, 

dan sesar lembang. 

Bab IV Metodologi Penelitian 

Pada bab ini akan membahas mengenai diagram alir penelitian, desain akuisisi 

pengukuran, pengolahan data, dan analisis kurva 

Bab V Hasil dan Analisis 
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Pada bab ini akan membahas mengenai teknik pengolahan data, peta persebaran 

nilai dari hasil penelitian dan analisis. 

Bab VI Kesimpulan 

Pada bab ini akan berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran. 


