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Abstrak
Telah ditentukan nilai indeks kerentanan seismik (K g) di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan data mikrotremor dari
38 titik lokasi penga mbilan data. Analisis data mikrotre mor menggunakan metode Horizontal to Vertical Spectral Ratio
(HVSR) untuk mendapatkan frekuensi predominan dan faktor a mplifikasi di setiap titik penelitian yang digunakan untuk
menentukan nilai indeks kerentanan seismik. Berdasarkan hasil yang diperoleh, indeks kerentanan seismik di Kabupaten
Kulon Progo adalah 3,47 ൈ10-5 s2/cm sa mpai 117,3 ൈ10-5 s2/cm dengan nilai terendah berada di keca matan Kokap dan
tertinggi di Keca matan Wates.
Kata kunci: Indeks kerentanan seismik, Horizontal to Vertical Spectral Ratio, mikrotremor, Kulon Progo
Abstract
Seismic vulnerability index (K g) in Kulon Progo Regency had been determined using microtremor data from 38
sa mpling locations. The microtremor data were analyzed using Horizontal to Vertical Spectral Ratio (HVSR) method to obtain
the predominant frequency and a mplification factor at the research point. The results of the microtremor analysis were used to
determine the seismic vulnerability index (K g). Based on the results, the seismic vulnerability index in Kulon Progo Regency is
3.47 × 10-5 s2/cm to 117.3 × 10-5 s2/cm. The lowest value is in Kokap Subdistrict and the highest value is in Wates
Subdistrict.

Keywords: Seism ic vulnerability index, Horizontal to Vertical Spectral Ratio, microtremor, Kulon Progo.
PENDA H U LUAN
Wilayah Indonesia merupakan daerah pertemuan
antara tiga lempeng bumi yang sangat aktif bergerak satu
terhadap yang lainnya yaitu lempeng Eurasia, IndoAustralia dan Pasifik. Pergerakan setiap lempeng tektonik
tersebut sebesar 0-15 cm/tahun. Lempeng Indo-Australia di
bagian Selatan relatif bergerak ke Utara dengan kecepatan
sekitar 7 cm per tahun, lempeng Eurasia di bagian Utara
relatif bergerak ke Selatan dengan kecepatan mencapai 13
cm per tahun, dan lempeng Pasifik di bagian Timur yang
relatif bergerak ke Barat dengan kecepatan 10 cm per tahun
(ESDM, 2009). Hal tersebut menimbulkan terbentuknya
sesar-sesar regional yang menjadi sumber gempabumi di
daerah pertemuan antar lempeng.
Pulau Jawa termasuk dalam zona subduksi karena
merupakan daerah pertemuan antara lempeng Eurasia dan
lempeng Indo-Australia. Pertemuan lempeng tersebut
menyebabkan wilayah Pulau Jawa sangat rentan terhadap
gempabumi, terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta.
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Menurut data dari Pusat Informasi Pengembangan
Pemukiman dan Bangunan (PIP2B) Daerah Istimewa
Yogyakarta, gempa besar di Yogyakarta terjadi pada tahun
1867, 1937,1943, 1976, 1981, 2001, dan 2006, dengan
jumlah korban besar terjadi pada tahun 1867, 1943, dan

2006. Pada tahun 2006 terjadi gempabumi di daerah Bantul
yang berdampak rusaknya bangunan-bangunan di kawasan
Bantul, Yogyakarta, Sleman, Gunungkidul, Kulon Progo,
dan sebagian wilayah Jawa Tengah.
Kabupaten Kulon Progo menjadi salah satu daerah
yang terkena dampak dari gempabumi tahun 2006 Bantul.
Gempabumi tersebut mengakibatkan 2201 korban jiwa dan
korban luka-luka, 16.210 bangunan rusak dan hancur, dan
kerugian materi sebesar 683 miliar rupiah (BAPPENAS,
2006). Pada tahun 2014 terjadi gempabumi cukup besar
dengan magnitude 6,5 skala Richter berpusat di Kebumen
yang memberikan dampak di wilayah Kulon Progo.
Gempabumi tersebut mengakibatkan puluhan rumah rusak
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dan kerusakan infrastruktur lain di Kulon Progo (ESDM,
2014).
Kabupaten Kulon Progo rawan terhadap
gempabumi karena menjadi salah satu wilayah yang terkena
dampak gempabumi Bantul dan Kebumen, tetapi belum ada
penelitian untuk menentukan kerentanan gempa di
Kabupaten Kulon Progo. Oleh karena itu, perlu dilakukan
penelitian tentang indeks kerentanan seismik di Kabupaten
Kulon Progo untuk menentukan tingkat kerentanan wilayah
tersebut terhadap gempabumi.
Indeks kerentanan seismik merupakan indeks yang
menggambarkan tingkat kerentanan permukaan tanah saat
terjadi gempabumi. Wilayah yang memiliki nilai indeks
kerentanan seismik tinggi berarti wilayah tersebut rentan
terhadap gempabumi, sebaliknya wilayah yang memiliki
nilai indeks kerentanan seismik rendah berarti kerentanan
terhadap gempabumi rendah. Indeks kerentanan seismik
dapat ditentukan dengan menggunakan metode Horizontal
to Vertical Spectral Ratio (HVSR) dari data mikrotremor.
Metode HVSR ini membandingkan antara rasio spektrum
dari sinyal mikrotremor komponen horizontal terhadap
komponen vertikalnya. Parameter penting yang dihasilkan
dalam metode HVSR adalah frekuensi predominan dan
amplifikasi (Nakamura, 1989). Dengan mengetahui nilai
frekuensi predominan dan amplifikasi maka dapat dibuat
mikrozonasi indeks kerentanan seismik di Kabupaten
Kulon Progo.

M E T ODE PEN E LITIAN
Pengambilan data dilakukan pada tanggal 24-28
November 2013. Sebelum dimulai penelitian, telah
dilakukan survei di lokasi penelitian dan studi literatur.
Pengukuran data mikrotremor secara langsung dilakukan di
daerah Kabupaten Kulon Progo sebanyak 38 titik penelitian
dengan jarak 4 km setiap titik penelitian pada area dengan
koordinat geografis 110.069° BT ± 110.274° BT dan 7.654°
LS ±7.984° LS untuk mewakili seluruh wilayah Kabupaten
Kulon Progo. Pengambilan data mikrotremor di 38 titik
lokasi dilakukan selama ±30 menit mengacu pada aturan
S E S AME European research project (SESAME, 2004).
Perangkat keras yang digunakan dalam penelitian ini
adalah seismometer tiga komponen tipe TDV-23S, digitizer
tipe TDL-303S Digital Portable Seismograph, Global
Positioning System (GPS) merek Garmin, laptop, kompas,
peta geologi Kabupaten Kulon Progo, dan lembar check list
survei mikrotremor. Perangkat lunak yang digunakan
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adalah software Microsoft Excel, MATLAB R2010a dan
Surfer 10.

T eknik A nalisis Data
Data mikrotremor dianalisis menggunakan metode
HVSR dengan proses analisis HVSR dilakukan minimal
pada 10 window dan data yang diambil antara 20 detik ± 50
detik. Masing-masing window dari 2 komponen horizontal
dan 1 komponen vertikal dianalisis menggunakan algoritma
F ast Fourier Transform (FFT). Setelah itu dilakukan
penghalusan data (smoothing) dengan menggunakan
persamaan moving average sebanyak 40 poin data. Data
yang sudah di-smoothing, dianalisis dengan metode HVSR
yang didapat dari akar kuadrat amplitudo spektrum
horizontal dibagi dengan spektrum vertikal menghasilkan
nilai H/V untuk masing-masing window. Dari analisis
HVSR akan diperoleh kurva HVSR yang menunjukkan
nilai frekuensi predominan dan faktor amplifikasi.
Selanjutnya ditentukan data kecepatan gelombang
S dari web USGS sehingga diperoleh nilai pergeseran
gelombang di permukaan tanah (ܸ௦ 30). Nilai ܸ௦ dapat
digunakan untuk menentukan nilai ketebalan lapisan
sedimen ( H ). Nilai ketebalan lapisan sedimen ( H ) tersebut
dapat digunakan untuk menentukan nilai pergeseran
gelombang di bawah permukaan tanah ሺܸ ሻ. Ketiga nilai
data tersebut digunakan untuk menentukan nilai indeks
kerentanan seismik. Persamaan yang digunakan untuk
menentukan indeks kerentanan seismik adalah
ܭ ൌ  ሺܣ ଶ Ȁ݂ ሻሺͳȀߨ ଶ ܸ ሻ

(1)

Nilai indeks keretanan seismik ( Kg) dari semua
titik lokasi digunakan sebagai data masukan untuk
membuat mikrozonasi indeks kerentanan seismik.
H ASI L P E N E L I T I A N D A N P E M B A H ASA N
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah
indeks

kerentanan

seismik

dan

mikrozonasi

indeks

kerentanan seismik di Kabupaten Kulon Progo. Nilai indeks
kerentanan seismik ini berkaitan dengan tingkat kerentanan
wilayah Kabupaten Kulon Progo terhadap risiko bencana
gempabumi. Semakin besar nilai indeks kerentanan seismik
di wilayah tersebut, maka tingkat kerentanan terhadap
gempabumi semakin besar. Hasil nilai indeks kerentanan
seismik ( K g) ini dipengaruhi oleh frekuensi predominan (f0),
faktor amplifikasi ( A ) dan kecepatan pergeseran gelombang
bawah permukaan tanah ( V b).
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Perbedaan pengaruh dari frekuensi predominan (f0)
suatu wilayah terhadap amplifikasi ( A ) dan nilai indeks
kerentanan seismik ( K g) berdasarkan hasil penelitian
ditunjukkan pada Gambar 9.

Gambar 2. Mikrozonasi faktor amplifikasi ( A ) di Kabupaten
Kulon Progo.

Nilai amplifikasi antara 1,5± 9 dengan zona warna
hitam adalah daerah dengan nilai faktor amplifikasi rendah,
sedangkan zona warna putih adalah daerah dengan nilai
faktor amplifikasi tinggi. Nilai faktor amplifikasi tertinggi
terdapat di titik 2 (Kecamatan Samigaluh) dan terendah
terdapat di titik 14 (Kecamatan Girimulyo).
Selain faktor amplifikasi, didapatkan juga nilai
frekuensi predominan. Dari 38 titik hasil pengukuran dan
pengolahan data, nilai frekuensi predominan diperoleh
antara 1 Hz ± 13 Hz. Distribusi nilai frekuensi predominan
tersebut berhubungan dengan kondisi geologi dan jenis
tanah wilayah tersebut. Mikrozonasi nilai frekuensi
predominan ditunjukkan pada Gambar 3.
Gambar 1. Pengaruh frekuensi predominan (f0) dan faktor
amplifikasi ( A ) terhadap indeks kerentanan
seismik ( Kg) berdasarkan hasil penelitian.

Berdasarkan peta kontur indeks kerentanan
seismik pada Gambar 1, maka ketika nilai frekuensi
predominan (f0) besar dan faktor amplifikasi besar, indeks
kerentanan seismik ( K g) akan bernilai besar. Jika frekuensi
predominan (f0) kecil dan faktor amplifikasi ( A ) besar maka
indeks kerentanan seismik ( K g) akan bernilai besar, dan
sebaliknya jika nilai frekuensi predominan (f0) besar dan
faktor amplifikasi ( A ) kecil maka indeks kerentanan seismik
( K g) akan bernilai kecil.

Gambar 3. Mikrozonasi frekuensi predominan (f0) di
Kabupaten Kulon Progo.

Dari Gambar 3 dapat diketahui bahwa frekuensi
predominan tinggi berada pada zona warna putih dan
frekuensi predominan rendah berada pada zona warna
hitam. Nilai frekuensi predominan terbesar terdapat di titik
27 (Kecamatan Pengasih) dengan nilai 13,44 Hz.
Sedangkan nilai frekuensi predominan terendah terdapat di
titik 37 (Kecamatan Galur). Berdasarkan besarnya nilai
frekuensi predominan, dapat diketahui perbedaan
karakteristik tanah dan kondisi geologi di daerah penelitian.
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seismik ( K g) 3,47 10-5 s2/cm ±117,3 10-5 s2/cm. Dari hasil
mikrozonasi

nilai

indeks

kerentanan

seimik

dapat

disimpulkan bahwa daerah di Kabupaten Kulon Progo yang
memiliki kerentanan tertinggi terhadap gempabumi adalah
di Kecamatan Wates, sedangkan daerah dengan kerentanan
terendah terdapat di Kecamatan Kokap.
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Gambar 3.

Mikrozonasi indeks kerentanan seismik ( Kg)
di Kabupaten Kulon Progo.

Hasil mikrozonasi pada Gambar 3 menunjukkan
bahwa nilai indeks kerentanan seismik tinggi terdapat pada
zona warna putih dan nilai indeks kerentanan seismik
rendah terdapat pada zona warna hitam. Nilai indeks
kerentanan seismik terbesar terdapat pada titik 32
(Kecamatan Wates) dengan nilai 117,3 ൈ10-5 s2/cm,
sedangkan nilai indeks kerentanan seismik terendah
terdapat pada titik 19 (Kecamatan Kokap) dengan nilai 3,47
ൈ10-5 s2/cm. Berdasarkan hasil yang diperoleh, indeks
kerentanan seismik dengan nilai rendah antara 3,47 10-5
2

s /cm ± 26,96 10

-5

2

s /cm berada di Kecamatan Kokap,

Girimulyo, Nanggulan, dan Sentolo. Indeks kerentanan
seismik dengan nilai sedang antara 42,7 10-5 s2/cm ± 64,14
10-5 berada di Kecamatan Samigaluh, Kalibawang,
Lendah, Temon, dan Pengasih. Indeks kerentanan seismik
dengan nilai tinggi antara 76,21 10-5 s2/cm ± 117,27 10-5
berada di Kecamatan Wates, Galur, dan Panjatan.
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K ESI M PU L A N & SA R A N
Berdasarkan

hasil

penelitian

dapat

diperoleh

kesimpulan bahwa nilai frekuensi predominan (f0) di
Kabupaten Kulon Progo adalah 0,76 Hz ± 13,44 Hz
sedangkan nilai faktor amplifikasi ( A ) adalah 1,37 cm ±
9,13 cm sehingga didapatkan nilai indeks kerentanan
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