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ABSTRAK 

Susanto, Agus. 2011. Perhitungan Percepatan Tanah Maksimum Berdasarkan 
Data Gempa Bumi di Daerah Istimewa Yogyakarta, Skripsi Program Studi 
Fisika,S1, Fakultas Matamatika dan Ilmu pengetahuan Alam, Universitas 
Negeri Semarang. Pembimbing I: Dr. Supryadi M.Si, Pembimbing II: Dr. 
Khumaedi M.Si  

  
Kata kunci : Gempa Bumi, Intensitas,  percepatan tanah maksimum 
 

Yogyakarta merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang rawan terjadi 
bencana gempa bumi. Hal ini disebabkan wilayah Yogyakarta merupakan zona 
subduksi antara dua lempeng besar yaitu lempeng Australia dan lempeng 
Eurasia.Akibat pergerakan lempeng-lempeng ini mengakibatkan ikut aktifnya 
sesar-sesar penyusun daerah Yogyakarta yaitu sesar Opak, sesar Dengkeng, sesar 
Prambanan dan sesar Parangtritis.Untuk mengetahui tingkat intensitas gempa 
bumi dan percepatan tanah maksimum di daerah Istimewa Yogyakarta dalam 
rangka meningkatkan sikap masyarakat khususnya masyarakat Yogyakarta yang 
tanggap akan bencana gempa bumi, maka dilakukan penelitian perhitungan 
percepatan tanah maksimum. Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Meteorologi Klimatologi dan 
Geofisika (BMKG) Yogyakata. Data yang digunakan adalah data magnitudo 
gempa bumi yang terjadi di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya selama 70 tahun 
yaitu antara tahun 1940 sampai tahun 2010.Data ini kemudian dihitung secara 
empiris menggunakan persamaan Gueteberg-Richter sehingga didapatkan besar 
intensitas gempa bumi dan percepatan tanah maksimum Daerah Istimewa 
Yogyakarta, kemudian data ini diolah menggunakan software Arc View GIS 3.3 
untuk mendapatkan peta kontur  percepatan tanah maksimum. Hasil penelitian  
menunjukkan bahwa dari tahun 1940 sampai 2010 di wilayah yogyakarta telah 
terjadi gempa bumi sebanyak 411 kali dengan kekuatan gempa bumi (magnitude) 
diatas 3 Skala Richter ( M≥3SR) dengan rata-rata percepatan tanah maksimumnya 
adalah 30,32 cm/ . Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Daerah 
Istimewa Yogyakarta termasuk dalam tingkat resiko gempa bumi dengan resiko 
kecil (α antara 25-50 cm/  ) dengan skala intensitas gempanya adalah VI-
VII MMI dengan efek gempa yang ditimbulkan adalah kerusakan bangunan kecil. 
Percepatan tanah maksimum di daerah Yogyakarta ini disebabkan karena adanya 
aktivitas sesar dan zona subduksi yang ditandai dengan hiposenter dangkal dan 
semakin dalam kearah laut selatan Yogyakarta. Meskipun kebanyakan gempa 
yang terjadi di wilayah Yogyakarta mempunyai magnitudo yang besar namun 
daerah Yogyakarta mempunyai tingkat resiko yang kecil, hal ini dikarenakan 
pusat gempa bumi yang terjadi kebanyakan didalam laut yaitu sekitar samudera 
Indonesia. 

 
 

 




