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ABSTRAK
Hidayatullah, Rahmad H. 2018. Analisis Ketebalan Akuifer Berdasarkan
Frekuensi Predominan Di Kota Semarang . Skripsi, Jurusan Fisika, Fakultas
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. Dosen
Pembimbing: Prof. Dr. Supriyadi, M.Si.,Drs. Mosik, M.Si.
Kata Kunci: Seismic Hazard, HVSR, Akuifer, Ketebalan Lapisan Sedimen
Mikroseismik merupakan getaran harmonik tanah yang terjadi secara terus
menerus dengan frekuensi yang rendah. Karakteristik mikroseismik
mencerminkan karakteristik dari lapisan tanah berdasarkan nilai frekuensi
naturalnya. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan seismometer 3
komponen pada 25 titik dengan jarak antar titik 200 m. Prosesing data dilakukan
dengan metode HVSR. Data yang diperoleh berupa nilai perbandingan spektral
horizontal terhadap vertikal (H/V), frekuensi dominan dan amplifikasi. Nilai
frekuensi natural dan amplifikasi dapat digunakan untuk menentukan nilai
ketebalan lapisan sedimen dan akuifer. Dari hasil penelitian diperoleh ketebalan
lapisan sedimen berkisar antara 30-80 m yang secara umum terdiri dari lapisan
alluvial berupa batupasir dan batu lempung. Nilai ketebalan akuifer sangat
beragam di setiap titik berkisar kedalaman 35 – 70 m. Nilai ketebalan akuifer di
kawasan Simpang Lima Kota Semarang rata-rata cukup dalam karena dipengaruhi
oleh kondisi geologi Kota Semarang yang mempunyai nilai ketebalan lapisan
sedimen yang tinggi, sehinga mempengaruhi nilai ketebalan lapisan akuifer di
Kota Semarang itu sendiri.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang masalah
Air sangat penting bagi semua makhluk hidup di muka bumi. Karena ada
air, maka terdapat kehidupan. Semua sel dan jaringan tubuh makhluk hidup berisi
air. Seiring dengan bertambahnya penduduk, kebutuhan akan air semakin
meningkat untuk keperluan kehidupan sehari-hari manusia, peternakan maupun
pertanian (Supriyadi, 2012). Penggunaan air dalam kehidupan diantaranya untuk
irigasi, industri dan air minum. Semakin bertambahnya jumlah penduduk maka
semakin meningkat pula kebutuhan air. Lebih dari 98% dari semua air di daratan
tersembunyi di bawah permukaan tanah dalam pori-pori batuan dan bahan-bahan
butiran. 2% sisanya terlihat sebagai air di sungai, danau dan reservoir. 0,5 dari 2%
ini disimpan di reservoir buatan. 98% dari air di bawah permukaan disebut air
tanah dan digambarkan sebagai air yang terdapat pada bahan yang jenuh di bawah
muka air tanah 2% sisanya adalah kelembaban tanah.
Akuifer merupakan formasi batuan yang dapat menyimpan dan melalukan
air dalam jumlah yang cukup (Nugroho, 2015). Material penyusun formasi batuan
yang masuk dalam kategori akuifer antara lain pasir tak termampatkan, kerikil,
batupasir, batugamping, dolomit berongga, aliran basalt, batuan malihan dan
plutonik dengan banyak retakan (Fetter, 1994). Identifikasi keberadaan dan
ketebalan akuifer secara pasti dapat ditentukan dengan melakukan pengeboran.
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Data bor merepresentasikan material penyusun dan ketebelan lapisan material
yang terdapat pada suatu lokasi. Biaya operasional yang tinggi dalam pengeboran
membuat ketersediaan data bor terbatas, sehingga perlu dikembangkan metode
lain untuk mengidentifikasi keberadaan dan ketebalan akuifer. Mikrotermor
sebagai salah satu metode dalam geofisika yang didasarkan pada aktifitas pasif
seismic dapat digunakan untuk melihat karakteristik akuifer berdasarkan nilai
frekuensi predominan. Pengukuran mikrotremor dilakukan untuk menentukan
karakteristik dinamis (frekuensi predominan dan faktor amplifikasi) dari lapisan
tanah yang dipelopori oleh Kanai dan Tanaka pada tahun 1954 dan 1961.
Karakteristik mikrotremor mencerminkan karakteristik batuan di suatu
daerah. Karakter mikrotremor mempunyai perbedaan pada pengukuran di daerah
dengan kondisi geologi yang berbeda. Pengukuran mikrotremor sering
dipraktikkan dalam karakterisasi suatu daerah karena kesederhanaannya, biaya
yang rendah dan tidak mengganggu terhadap kegiatan lain (Mottamed et al, 2007).

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka dapat
dirumuskan permasalahan sebagai berikut.
1. Berapa nilai ketebalan lapisan sedimen di Kawasan Simpang Lima dan
sekitarnya?
2. Berapa nilai ketebalan akuifer di kawasam Simpang Lima dan
sekitarnya?
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1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah.
1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ketebalan dan sebaran air
tanah di Simpang Lima dan sekitarnya.

2. Melakukan pemetaan mikroseismik untuk mengetahui potensi air tanah
di lokasi penelitian.

1.4 Manfaat Penelitian
Berdasarkan analisis hasil penelitian diharapkan.
1.

Memberi informasi ketebalan lapisan sedimen di daerah Simpang
Lima Kota Semarang

2.

Memberi informasi nilai kedalaman lapisan akuifer sehingga bisa menjadi
referensi penempatan sumur bagi masyarakat Kota Semarang.

1.5 Batasan Masalah
Penelitian ini menggunakan metode Geofisika yaitu dengan data
Mikrotremor.
1.

Penelitian dilakukan di Simpang Lima dan sekitarnya, Kota Semarang,
dengan luas daerah penelitian 1000 m x 1000 m.

2.

Penelitian dilakukan dengan mengidentifikasi ketebalan lapisan
pembawa akuifer di Simpang Lima dan sekitarnya, Kota Semarang.

1.6 Sistematika Penulisan
Sistematika penyusunan skripsi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian
awal, bagian isi dan bagian akhir. Adapun bagian-bagiannya sebagai berikut.
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1. Bagian Awal
Bagian awal berisi tentang halaman judul, pernyataan, pengesahan,
persembahan, motto, prakata, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar
gambar, dan daftar lampiran.
2. Bagian Isi
Bab isi terdiri dari 5 bab, yaitu:
a. Bab 1 Pendahuluan
Terdiri atas penjelasan tentang latar belakang, rumusan masalah,
tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.
b. Bab 2 Tinjauan Pustaka
Berisi tentang teori-teori dasar mengenai gelombang seismik,
metode mikroseismik, metode HVSR, ketebalan lapisan sedimen,
dan geologi regional.
c. Bab 3 Metode Penelitian
Berisi tentang diagram alir penelitian, waktu dan lokasi penelitian,
perlengkapan penelitian, penjelasan akuisisi data lapangan, dan
penjelasan pengolahan data serta interpretasi data.
d. Bab 4 Hasil dan Pembahasan
Berisi hasil analisis dan pembahasannya yang disajikan
dalam rangka menjawab permasalahan dalam penelitian.
e. Bab 5 Penutup
Berisi kesimpulan dan saran.
3.

Bagian Akhir
Bagian akhir berisi daftar pustaka dan lampiran.

BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1

Tinjauan Geologi
Peta geologi daerah penelitian dapat ditunjukkan pada Gambar 2.1 di
bawah ini.

Gambar 2.1 Peta geologi Kota Semarang
(http://aryadhani.blogspot.co.id/2010/05/peta-geologi-semarang.html)

Secara geografis, wilayah Kotamadya Semarang, Propinsi Jawa Tengah terletak
pada koordinat 110º16’20’’ - 110º30’29’’ Bujur Timur dan 6º55’34’’ - 7º07’04’’
2

Lintang Selatan dengan luas daerah sekitar 391,2 Km . Wilayah Kotamadya
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Semarang sebagaimana daerah lainnya di Indonesia beriklim tropis, terdiri dari
musim kemarau dan musim hujan yang silih berganti sepanjang tahun. Besar ratarata jumlah curah hujan tahunan wilayah Semarang utara adalah 2000 - 2500
mm/tahun dan Semarang bagian selatan antara 2500 - 3000 mm/tahun. Sedangkan
curah hujan rata-rata per bulan berdasarkan data dari tahun 1994 - 1998 berkisar
antara 58 - 338 mm/bulan, curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Oktober
sampai bulan April dengan curah hujan antara 176-338 mm/bulan, sedangkan
curah hujan terendah terjadi pada bulan Mei sampai bulan September dengan
0

curah hujan antara 58 - 131 mm/bulan. Temperatur udara berkisar antara 24 C
0

sampai dengan 35 C dengan kelembaban udara rata – rata bervariasi antara 62%
sampai dengan 84%. Sedangkan kecepatan angin rata – rata adalah 5,9 Km/jam.
Geologi Kota Semarang berdasarkan Peta Geologi Lembar Magelang Semarang (RE. Thaden, dkk; 1996), susunan stratigrafinya adalah sebagai berikut:
1.

Aluvium
Merupakan endapan aluvium pantai, sungai dan danau. Endapan pantai

litologinya terdiri dari lempung, lanau dan pasir dan campuran diantaranya
mencapai ketebalan 50 m atau lebih. Endapan sungai dan danau terdiri dari
kerikil, kerakal, pasir dan lanau dengan tebal 1 - 3 m. Bongkah tersusun andesit,
batu lempung dan sedikit batu pasir.
2.

Batuan Gunung api Gajah Mungkur
Batuannya berupa lava andesit, berwarna abu-abu kehitaman, berbutir halus,

holokristalin, komposisi terdiri dari felspar, hornblende dan augit, bersifat keras
dan kompak. Setempat memperlihatkan struktur kekar berlembar (sheeting joint).
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3.

Batuan Gunungapi Kaligesik (Qpk)
Batuan Gunungapi Kaligesik berupa lava basalt, berwarna abu-abu

kehitaman, halus, komposisi mineral terdiri dari felspar, olivin dan augit, sangat
keras.
4.

Formasi Jongkong
Breksi andesit hornblende augit dan aliran lava, sebelumnya disebut

batuan gunungapi Ungaran Lama. Breksi andesit berwarna coklat kehitaman,
komponen berukuran 1 - 50 cm, menyudut - membundar tanggung dengan masa
dasar tufaan, posositas sedang, kompak dan keras. Aliran lava berwarna abu-abu
tua, berbutir halus, setempat memper lihatkan struktur vesikuler (berongga).
5.

Formasi Damar
Batuannya terdiri dari batu pasir tufaan, konglomerat, dan breksi

volkanik. Batu pasir tufaan berwarna kuning kecoklatan berbutir halus - kasar,
komposisi terdiri dari mineral mafik, felspar, dan kuarsa dengan masa dasar
tufaan, porositas sedang, keras. Konglomerat berwarna kuning kecoklatan hingga
kehitaman, komponen terdiri dari andesit, basalt, batuapung, berukuran 0,5 - 5 cm,
membundar tanggung hingga membundar baik, agak rapuh. Breksi volkanik
mungkin diendapkan sebagai lahar, berwarna abu-abu kehitaman, komponen
terdiri dari andesit dan basalt, berukuran 1 - 20 cm, menyudut - membundar
tanggung, agak keras.
6.

Formasi Kaligetas
Batuannya terdiri dari breksi dan lahar dengan sisipan lava dan tuf

halus sampai kasar, setempat di bagian bawahnya ditemukan batu lempung
mengandung moluska dan batu pasir tufaan. Breksi dan lahar berwarna coklat
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kehitaman, dengan komponen berupa andesit, basalt, batuapung dengan masa
dasar tufa, komponen umumnya menyudut - menyudut tanggung, porositas sedang
hingga tinggi, breksi bersifat keras dan kompak, sedangkan lahar agak rapuh.
Lava berwarna hitam kelabu, keras dan kompak. Tufa berwarna kuning keputihan,
halus - kasar, porositas tinggi, getas. Batu lempung, berwarna hijau, porositas
rendah, agak keras dalam keadaan kering dan mudah hancur dalam keadaan
basah. Batu pasir tufaan, coklat kekuningan, halus - sedang, porositas sedang,
agak keras.
7.

Formasi Kalibeng
Batuannya terdiri dari napal, batupasir tufaan dan batu gamping. Napal

berwarna abu-abu kehijauan hingga kehitaman, komposisi terdiri dari mineral
lempung dan semen karbonat, porositas rendah hingga kedap air, agak keras
dalam keadaan kering dan mudah hancur dalam keadaan basah. Pada napal ini
setempat mengandung karbon (bahan organik). Batupasir tufaan kuning
kehitaman, halus - kasar, porositas sedang, agak keras, Batu gamping merupakan
lensa dalam napal, berwarna putih kelabu, keras dan kompak.
8.

Formasi Kerek
Perselingan batu lempung, napal, batu pasir tufaan, konglomerat, breksi

volkanik dan batu gamping. Batu lempung kelabu muda - tua, gampingan,
sebagian bersisipan dengan batu lanau atau batu pasir, mengandung fosil foram,
moluska dan koral-koral koloni. Lapisan tipis konglomerat terdapat dalam batu
lempung di K. Kripik dan di dalam batupasir. Batu gamping umumnya berlapis,
kristallin dan pasiran, mempunyai ketebalan total lebih dari 400 m.
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2.1.1 Struktur Geologi
Struktur geologi yang terdapat di daerah Semarang umumnya berupa sesar
yang terdiri dari sesar normal, sesar geser dan sesar naik. Sesar normal relatif
berarah barat - timur sebagian agak cembung ke arah utara, sesar geser berarah
utara selatan hingga barat laut - tenggara, sedangkan sesar normal relatif berarah
barat - timur. Sesar-sesar tersebut umumnya terjadi pada batuan Formasi Kerek,
Formasi Kalibening dan Formasi Damar yang berumur kuarter dan tersier.
Geseran-geseran intensif sering terlihat pada batuan napal dan batu lempung, yang
terlihat jelas pada Formasi Kalibiuk di daerah Manyaran dan Tinjomoyo. Struktur
sesar ini merupakan salah satu penyebab daerah tersebut mempunyai jalur
“lemah”, sehingga daerahnya mudah tererosi dan terjadi gerakan tanah.

2.2 Air Tanah
Air tanah merupakan salah satu fase dalam siklus hidrologi, yaitu suatu
peristiwa yang selalu berulang dari urutan tahap yang dilalui air dari atmosfer ke
bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Pada proses siklus hidrologi tersebut airtanah
berinteraksi dengan air permukaan serta komponen-komponen lain yang terlibat
dalam siklus hidrologi termasuk bentuk topografi, jenis tanah, penggunaan lahan,
jenis vegetasi penutup, serta manusia yang berada di permukaan bumi (Setyowati,
2007).
Pada dasarnya, airtanah dapat berasal dari air hujan (presipitasi), baik
melalui proses infiltrasi secara langsung ataupun secara tak langsung dari air
sungai, danau, rawa, dan genangan air lainnya. Pergerakan air tanah pada
hakekatnya terdiri atas pergerakan horizontal airtanah; infiltrasi, sungai, danau,
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dan rawa ke lapisan Akuifer; dan menghilangnya atau keluarnya airtanah melalui
spring (sumur), pancaran airtanah (mata air), serta aliran airtanah memasuki
sungai dan tempat-tempat lain yang merupakan tempat keluarnya airtanah
(Effendi, 2003).
Kecenderungan memilih airtanah sebagai sumber air bersih, dibandingkan
air permukaan, mempunyai keuntungan sebagai berikut:
a. Tersedia dekat dengan tempat yang memerlukan, sehingga kebutuhan
bangunan pembawa/distribusi lebih murah.
b. Debit (produksi) sumur biasanya relatif stabil.
c. Lebih bersih dari bahan cemaran (polutan) permukaan.
d. Kualitasnya seragam.
e. Bersih dari kekeruhan, bakteri, lumut, atau tumbuhan dan binatang liar.

(Suripin, 2001).
Penyebaran airtanah dapat dibedakan menjadi dua yaitu. Penyebaran
secara vertikal, merupakan deskripsi penyebaran airtanah di permukaan bumi
yang diidentifikasi dalam suatu kolom tanah dari permukaan tanah sampai
kedalaman tanah tertentu. Penyebaran secara horisontal, merupakan deskripsi
penyebaran airtanah di permukaan bumi yang diidentifikasi secara horisontal dari
suatu tempat ke tempat lain (Setyowati, 2007).
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Gambar 2.2 Struktur air tanah (http://rdnwaterbudget.ca/water101/aquifers groundwater/.htm)
Air tanah ditemukan pada formasi geologi permeabel (tembus air) yang
dikenal sebagai akuifer (juga disebut reservoir air tanah, formasi pengikat air,
dasar-dasar yang tembus air) yang merupakan formasi pengikat air yang
memungkinkan jumlah air yang cukup besar untuk bergerak melaluinya pada
kondisi lapangan yang biasa (Seyhan, 1990). Adapun tipe-tipe Akuifer yang
dibagi menjadi 4, yaitu sebagai berikut:
1) Akuifer tidak tertekan: Akuifer ini (disebut juga bebas, freatik atau nonartesis) batas-batas adalah muka airtanah. Kelengkungan dan kedalaman
muka airtanah beragam tergantung dari kondisi-kondisi permukaan, luas
pengisian kembali, debit, pemompaan dari sumur, permeabilitas, dan lainlain.
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2) Akuifer tertekan: Akuifer ini disebut juga Akuifer artesis atau akuifer
tekanan dimana airtanah tertutup antara 2 lapisan yang relative kedap air.
Airnya ada di bawah tekanan dan bagian atasnya dibatasi oleh permukaan
piezometrik. Kawasan yang memasok air ke akuifer tertekan disebut daerah
pengisian kembali.
3) Akuifer melayang: Akuifer ini merupakan kasus khusus yang terjadi pada
Akuifer tak terbatas yang terjadi di mana tubuh aitanah dipisahkan dari tubuh
utama airtanah oleh lapisan yang relatif kedap air dengan luas yang kecil.
Lensa-lensa liat yang deposit sedimen mempunyai tubuh air yang dangkal
yang melapisinya.
4)

Akuifer semi-tertekan: Akuifer ini ini merupakan kasus khusus Akuifer
bertekanan yang dibatasi oleh lapisan-lapisan semi-permeabel (Seyhan,
1977).

2.3 Gempabumi
2.3.1 Pengertian Gempabumi
Pada hakekatnya gempabumi adalah getaran atau serentetan getaran dari
kulit bumi yang bersifat tidak abadi atau sementara dan kemudian menyebar ke
segala arah. Gempabumi merupakan hentakan besar yang terjadi sekaligus akibat
penimbunan energi elastik atau strain dalam waktu yang lama secara kontinyu
akibat dari adanya proses pergerakan lempeng benua dan samudra (Nandi, 2006).
Mekanisme perusakan terjadi karena energi getaran gempa dirambatkan ke

13

seluruh bagian bumi. Di permukaan bumi, getaran tersebut dapat menyebabkan
kerusakan dan runtuhnya bangunan sehingga dapat menimbulkan korban jiwa.
Getaran gempa juga dapat memicu terjadinya tanah longsor, runtuhan batuan, dan
kerusakan tanah lainnya yang merusak pemukiman penduduk. Gempabumi juga
menyebabkan bencana ikutan berupa kebakaran, kecelakaan industri dan
transportasi serta banjir akibat runtuhnya bendungan maupun tanggul penahan
lainnya.
Banyak teori yang telah dikemukakan mengenai penyebab terjadinya
gempabumi. Menurut pendapat para ahli, sebab-sebab terjadinya gempabumi
salah satunya adalah akibat dari aktivitas tektonik. Bumi diselimuti oleh beberapa
lempeng kaku keras (lapisan litosfer) yang berada di atas lapisan yang lebih lunak
dari litosfer dan lempeng-lempeng tersebut terus bergerak dengan laju 9 tertentu
per tahun. Pergerakan lempeng-lempeng tektonik ini menyebabkan terjadinya
penimbunan energi secara perlahan-lahan. Gempabumi tektonik kemudian terjadi
karena adanya pelepasan energi yang telah lama tertimbun tersebut. Daerah yang
paling rawan gempabumi umumnya berada pada pertemuan lempeng-lempeng
tersebut.

2.4 Gelombang Seismik
Gelombang seismik adalah gelombang elastik yang merambat dalam bumi.
Perambatan gelombang ini bergantung pada sifat elastisitas batuan. Gelombang
seismik ada yang merambat melalui interior bumi yang disebut body
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wave atau gelombang badan dan ada juga yang merambat melalui permukaan
bumi yang disebut surface wave atau gelombang permukaan (Telford et al., 1976)
2.4.1 Gelombang Badan
Berdasarkan arah getarannya gelombang badan atau body wave dibedakan
menjadi dua, yaitu gelombang primer (gelombang P) dan gelombang sekunder
(gelombang S).
2.4.1.1 Gelombang Primer
Gelombang Primer atau gelombang P merupakan gelombang yang waktu
penjalarannya paling cepat. Seperti yang terlihat pada Gambar 2.1, arah gerakan
partikel gelombang P searah dengan arah rambat gelombangnya (longitudinal).
Hal ini berarti bahwa partikel-partikel yang berada di dalam tanah memiliki
vibrasivibrasi sepanjang atau sejajar dengan arah perambatan energi dari
gelombang yang merambat tersebut seperti diilustrasikan pada gambar 2.6.

Gambar 2.6. Ilustrasi Gelombang P (Elnashai dan Sarno, 2008).
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2.4.1.2 Gelombang Sekunder
Gelombang Sekunder atau gelombang S merupakan gelombang yang
waktu penjalarannya lebih lambat daripada gelombang P. Arah gerakan partikel
dari gelombang S tegak lurus dengan arah rambat gelombangnya (transversal)
seperti terlihat pada Gambar 2.7. Gelombang S terdiri dari dua komponen yaitu
gelombang SV dan gelombang SH. Gelombang SV adalah gelombang S yang arah
gerakan partikelnya terpolarisasi pada bidang vertikal, sedangkan gelombang SH
adalah gelombang S yang gerakan partikelnya horisontal seperti pada gambar 2.7.

Gambar 2.7. Ilustrasi Gelombang S

2.4.2 Gelombang Permukaan (Surface Wave)
Gelombang permukaan (surface wave) merupakan salah satu gelombang
seismik selain gelombang badan (body wave). Gelombang ini terdapat pada batas
permukaan medium. Berdasarkan sifat gerakan partikel pada media elastik,
gelombang permukaan merupakan gelombang yang kompleks dengan frekuensi
yang rendah dan amplitudo yang besar. Gelombang ini menjalar akibat adanya
efek free surface dengan terdapat perbedaan sifat elastik medium (Susilawati,
2008). Terdapat dua jenis gelombang permukaan, yaitu gelombang Rayleigh dan
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gelombang Love. Gelombang Rayleigh merupakan gelombang permukaan yang
gerakan partikelnya menyerupai elips serta tegak lurus dengan permukaan dan
arah penjalarannya. Gelombang jenis ini merupakan gelombang permukaan yang
terjadi akibat adanya interferensi antara gelombang tekan dengan gelombang
geser secara konstruktif. Ilustrasi gelombang ini ditunjukkan pada Gambar 2.8.
Gelombang Rayleigh merupakan gelombang yang mengilustrasikan gelombang
seismik secara fisis. Gelombang seismik terdapat energi mekanik yang sebanding
dengan nilai , dapat dirumuskan sebagai berikut:

(2.1)
2

Dengan k =4π

⁄

2

atau k = 4π mf

2

Dimana m adalah massa partikel pada medium, yang merupakan hasil kali massa
jenis dengan volumenya. T adalah periode predominan. f adalah frekuensi
predominan.

Gambar 2.8. Gelombang Rayleigh (Elnashai dan Sarno, 2008).
Gelombang Love merupakan gelombang permukaan yang menjalar dalam
bentuk gelombang transversal dan merupakan gelombang S horizontal yang arah
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penjalarannya paralel dengan permukaannya (Gadallah and Fisher, 2009). Gambar
11 menunjukkan ilustrasi penjalaran gelombang Love. Kecepatan gelombang
Love (vQ ) dinyatakan sebagai:

vR < v Q < v S

Gambar 2.9. Ilustrasi gerak gelombang Love

2.5 Mikrotremor
Mikrotremor atau yang biasa disebut dengan ambient vibration adalah
getaran tanah dengan amplitudo mikrometer yang dapat ditimbulkan oleh
peristiwa alam ataupun buatan, seperti angin, gelombang laut atau getaran
kendaraan yang bisa menggambarkan kondisi geologi suatu wilayah dekat
permukaan (Tokimatsu, 2004). Survei mikrotremor pada umumnya dilakukan
untuk berbagai aplikasi, seperti untuk pemantauan aktivitas gunung api,
mendukung eksplorasi geothermal, mikrozonasi, penelitian geofisika lingkungan,
serta aplikasi geoteknik (Wahyudi, 2008). Mikrotremor digunakan dalam teknik
kegempaan untuk memperkirakan profil kecepatan gelombang geser (Vs).
Mikrotremor didominasi oleh gelombang permukaan yang dapat digunakan untuk
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menentukan kurva dispersi gelombang Rayleigh tanpa memerlukan sumber
tiruan(Abu, 2014).
Mikrotremor

didasarkan

pada

perekaman

ambient

noise

untuk

menentukan parameter karakteristik dinamis (damping ratio dan frekuensi alami)
dan fungsi transformasi (frekuensi dan amplifikasi) bangunan. Observasi
mikrotremor dapat digunakan untuk mengetahui karakteristik lapisan tanah
berdasarkan parameter periode predominan dan faktor penguatan gelombangnya
(amplifikasi). Frekuensi predominan adalah frekuensi yang kerap muncul
sehingga diakui sebagai nilai frekuensi dari batuan di suatu wilayah. Nilai
frekuensi ini dapat menunjukkan jenis dan karakteristik batuan di wilayah
tersebut. Melalui nilai frekuensi predominan (f0) dapat dihitung nilai periode
dominan (T0) berdasarkan persamaan 2.2
(2.2)

Nilai periode predominan merupakan waktu yang dibutuhkan gelombang
mikrotremor untuk mengalami satu kali pemantulan terhadap bidang pantulnya ke
permukaan. Nilai periode predominan juga mengindikasikan karakter lapisan
batuan yang ada di suatu wilayah (Arifin et al., 2013).
Mikrotremor merupakan getaran tanah dengan amplitudo pergeseran
sekitar 0,1-1 µm.Mikrotremor diklasifikasikan menjadi dua jenis berdasarkan
rentang periodenya. Jenis pertama adalah mikrotremor periode pendek dengan
periode kurang dari 1 detik dan keadaan ini terkait dengan struktur bawah
permukaan yang dangkal dengan ketebalan beberapa puluh meter. Jenis kedua
adalah mikrotremor periode panjang dengan periode lebih dari 1 detik, keadaan
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ini terkait struktur tanah yang lebih dalam, menunjukkan dasar dari batuan keras
(Mirzaoglu & Dykmen, 2003).

2.6 Analisis Metode Mikroseismik
2.6.1 Horizontal to Vertical Spectral Ratio (HVSR)
Metode analisis HVSR pertama kali dikembangkan oleh Nakamura pada
tahun 1989. Metode HVSR digunakan untuk menghitung rasio spektrum dari
sinyal mikrotremor komponen horizontal terhadap komponen. Hasil analisis
HVSR menunjukan suatu puncak spektrum pada frekuensi predominan
(Nakamura,

1989).

Frekuensi

natural

dan

amplifikasi

menggambarkan

karakteristik dinamis tanah yang dihasilkan dari analisis HVSR (Nakamura,
2000). Herak (2008) juga menjelaskan bahwa nilai frekuensi natural dan
amplifikasi pada permukaan suatu daerah berkaitan dengan parameter fisik bawah
permukaan daerah tersebut
Teknik HVSR menyatakan adanya hubungan antara perbandingan
spektrum H/V sebagai fungsi frekuensi yang berhubungan erat dengan fungsi site
transfer dari gelombang S (Nakamura, 1989). Site effect pada lapisan sedimen
dipermukaan biasanya digambarkan dengan cara membandingkan spektrum antara
komponen horisontal rekaman seismogram pada lapisan tanah sedimen atau
aluvial dengan komponen horisontal rekaman seismogram pada batuan keras.
Nakamura (2000) membagi gelombang mikroseismik menjadi dua yaitu
gelombang Rayleigh dan gelombang badan, dimana gelombang Rayleigh
termasuk kedalam gelombang permukaan yang merambat pada permukaan tanah
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dan gelombang badan merambat melalui batuan dasar seperti pada Gambar 2.3.
Berdasarkan hal tersebut maka persamaan H/V dapat ditulis sebagai berikut.
Hf = Ah x SHB + SHS

(2.3)

Vf = AV x SVB + SVS

(2.4)

Sehingga

H/v

=

(2.5)

dimana Hf dan Vf adalah komponen horisontal dan vertikal gelombang
mikroseismik, Ah dan Av faktor amplifikasi gelombang badan, SHB dan SVB
adalah spektrum gerak horisontal dan vertikal di batuan dasar, sedangkan SHS dan
SVS adalah spektrum gerak horisontal dan vertikal di permukaan tanah atau
lapisan sedimen.
Menurut Nakamura (2000) site effect (Tsite) ditentukan berdasarkan
perbandingan faktor amplifikasi gerakan horisontal (Th) dan vertikal (Tv) dari
permukaan tanah yang terkena batuan dasar.
(2.6)

TV =

(2.7)

Sehingga,

Tsite

=

(2.8)
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Dari persamaan (2.3) dan (2.4) site effect atau efek lokal sangat
dipengaruhi oleh perambatan gelombang mikroseismik yang dipengaruhi oleh
kondisi geologi setempat. Nakamura (2000) juga mengasumsikan bahwa data
mikroseismik tersusun atas beberapa jenis gelombang, tetapi utamanya adalah
gelombang Rayleigh yang merambat pada lapisan sedimen diatas batuan dasar.
Efek gelombang Rayleigh pada mikroseismik terdapat pada spektrum komponen
vertikal di lapisan sedimen permukaan, tetapi tidak terdapat pada spektrum
komponen vertikal di batuan dasar. Komponen vertikal mikroseismik tidak
teramplifikasi oleh lapisan sedimen (Av = 1) di permukaan tanah. Jika komponen
vertikal lebih besar daripada spektrum gerak vertikal di batuan dasar (Vf >> SVB)
maka berdasarkan persamaan (2.4) terdapat pengaruh gelombang Rayleigh di
lapisan sedimen. Daryono & Prayitno (2009) juga menambahkan efek gelombang
Rayleigh pada rekaman mikroseismik adalah ekuivalen untuk komponen yang
terekam. Untuk rentang frekuensi (0,2 – 20 Hz) rasio spektrum antara komponen
horisontal dan vertikal di batuan dasar mendekati nilai satu ( . Pada kondisi
tersebut rasio spektrum antara komponen horisontal dan vertikal dari gelombang
mikrotremor yang terekam di permukaan memungkinkan efek gelombang
Rayleigh pada batuan dasar untuk dieliminasi, sehingga menyisakan efek yang
disebabkan oleh kondisi geologi lokal. Oleh karena itu, persamaan (2.8) menjadi

Tsite =

=

√

(2.9)

Persamaan (2.9) sama dengan konsep dari persamaan (2.5), dimana
komponen horisontal dan komponen vertikal dipengaruhi oleh amplifikasinya.
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Hasil dari kurva HVSR adalah frekuensi natural dan amplifikasi, dimana frekuensi
natural adalah frekuensi dominan yang terdapat pada daerah tersebut dan
amplifikasi adalah besarnya penguatan gelombang pada saat melalui medium
tertentu. Nilai frekuensi natural dapat merepresentasikan jenis tanah berdasarkan
tabel klasifikasi tanah yang ditunjukkan pada Tabel 2.1.
Tabel 2.1 Tabel klasifikasi tanah berdasarkan nilai frekuensi natural
mikroseismik oleh Kanai yang dikutip dari Arifin et al. (2012)
Jenis
Tanah
Jenis
IV

Frekunsi
Natural
(Hz)
6,667 – 20

Jenis
III

10 – 4

Jenis II

2,5 – 4

Jenis I

< 2,5

Klasifikasi Kanai

Deskripsi

Batuan tersier atau lebih tua. Terdiri
dari
batuan
Hard
sandy, gravel, dll.
Batuan alluvial, dengan ketebalan 5 m.
Terdiri dari batuan Hard sandy, gravel,
dll.
Batuan alluvial, dengan ketebalan >
5m. Terdiri dari sandy-gravel, sandy
hard clay, loam, dll.
Batuan alluvial, yang terbentuk dari
sedimentasi delta, top soil, lumpur, dll.
Dengan kedalaman 30 m atau lebih.

Ketebalan sedimen sangat
tipis, didominasi oleh batuan
keras
Ketebalan sedimen masuk
dalam kategori menengah 5
– 10 m
Ketebalan sedimen masuk
dalam kategori tebal 10 – 20
m
Ketebalan sedimen
sangat
tebal.

Selanjutnya kurva HVSR hasil analisa HVSR diinversikan untuk mendapatkan
nilai VS yang kemudian digunakan untuk mengestimasikan nilai VS30. Nilai
VS30 bisa ditentukan dari perumusan sebagai berikut:
∑

(2.10)

Dengan hi dan Vi secara berturut-turut ialah ketebalan (dalam meter) dan
kecepatan gelombang geser (shear strain sekitar 10-5 atau kurang) setiap lapisan
ke-i, N merupakan jumlah lapisan diatas kedalaman 30 meter. Pengklasifikasian
hasil estimasi VS30 dari inversi HVSR ini didasarkan pada Tabel 2.2
sebagaimana yang telah dilakukan oleh (Rošer dan Gosar,2010).
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Tabel 2.2 Klasifikasi Tanah sesuai dengan Eurocode (CEN,2004)
Tipe
Tanah
A
B

C

D

E

S1

S2

Uraian Gambaran
Stratigrafi
atau
formasi

Batuan
batuan
lainnya,
Endapan sand atau clay yang sangat padat,
gravel, pada ketebalan beberapa puluh
meter, ditandai dengan peningkatan sifat
mekanik terhadap kedalaman.
Endapan
sand
padat
atau
setengah
padat
yang
tebal,
gravel
atau
clay
padat
dengan
ketebalan
beberapa
puluhan
hingga ratusan meter
Endapan
tanah
kohesi
rendah
sampai
sedang
(dengan
atau
tanpa
beberapa
lapisan
kohesi
rendah),
atau
terutama
pada
tanah kohesi rendah
Lapisan
tanah
terdiri
aluvium
pada
permukaan dengan nilai
Vs
tipe C atau D dengan
ketebalan
bervariasi
antara
5
m
dan
20
meter,
dibawah
tanah ini
berupa
material
keras
dengan Vs
>800
m/s
Lapisan
tanah
terdiri
aluvium
pada
permukaan dengan nilai
Vs
tipe C atau D dengan
ketebalan
bervariasi
antara
5
m
dan
20
meter,
dibawah
tanah ini
berupa
material
keras
dengan Vs
>800
m/s
Endapan
tanah likuifiable,
dari
clay
yang
sensitif,
atau
tanah
alain
yang tidak termasuk
dalam
tipe A-E atau S1

VS30
> 800
360-800

360-800

< 180

<100
(indikasi)

2.6.2 Ketebalan Lapisan Sedimen (h)
Ketebalan lapisan sedimen menggambarkan ketebalan lapisan yang lunak
atau lapuk pada lapisan permukaan tanah diatas batuan dasar. Ketebalan lapisan
sedimen mempengaruhi kecepatan dari penjalaran gelombang badan. Menurut
Nakamura (2008) ketebalan lapisan sedimen (h) berhubungan dengan frekuensi
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natural (fo) dan kecepatan gelombang S pada permukaan (Vs), sehingga dapat
dirumuskan persamaan sebagai berikut.
(2.11)

Nilai kecepatan gelombang S (Vs) di permukaan ditentukan berdasarkan
data dari United Stade Geological Survey (USGS) dengan memasukan koordinat
pengambilan data (Putra et al., 2014). Menurut Nurrahmi (2015) gelombang S di
permukaan tanah merupakan gelombang geser yang terjadi hingga kedalaman 30
m (Vs30) yang dapat mendeformasikan lapisan batuan. Nilai kecepatan
gelombang geser hingga kedalaman 30 m dapat digunakan sebagai penentuan
parameter geoteknik dalam pembangunan infrastruktur (Roser & Gosar, 2010).
Menurut Zaharia et al. (2008) semakin kecil nilai frekuensi natural maka semakin
tebal lapisan lapuk sehingga kedalaman dari batuan dasar juga semakin dalam.
Lapisan sedimen yang tebal menyebabkan banyaknya gelombang yang terjebak
yang menimbulkan frekuensi dominan yang kecil yang kemudian disebut dengan
frekuensi natural (Mala et al., 2015). Jika frekuensi dari sebuah bangunan sama
dengan frekuensi natural dari lapisan tanah maka akan terjadi resonansi
gelombang yang dapat menyebabkan penguatan gelombang seismik sehingga
dapat menyebabkan kerusakan yang besar pada bangunan.
2.6.3 Amplifikasi
Amplifikasi merupakan perbesaran gelombang seismik yang terjadi akibat
adanya perbedaan yang signifikan antar lapisan, dengan kata lain gelombang
seismik akan mengalami perbesaran, jika merambat pada suatu medium ke
medium lain yang lebih lunak dibandingkan dengan medium awal yang
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dilaluinya. Semakin besar perbedaan itu, maka perbesaran yang dialami
gelombang akan semakin besar. Nakamura (2000) menyatakan bahwa nilai faktor
penguatan (amplifikasi) tanah berkaitan dengan perbandingan kontras impedansi
lapisan permukaan dengan lapisan dibawahnya. Bila perbandingan kontras
impedansi kedua lapisan tersebut tinggi maka nilai faktor penguatan juga tinggi,
begitu pula sebaliknya. Marjiyono (2010) menyatakan bahwa amplifikasi
berbanding lurus dengan nilai perbandingan spektral horizontal dan vertikalnya
(H/V). Nilai amplifikasi bisa bertambah, jika batuan telah mengalami deformasi
(pelapukan, pelipatan atau persesaran) yang mengubah sifat fisik batuan. Pada
batuan yang sama, nilai amplifikasi dapat bervariasi sesuai dengan tingkat
deformasi dan pelapukan pada tubuh tersebut. Konsep dasar fenomrna amplifikasi
gelombang seismik oleh adanya batuan sedimen yang berada di atas basement
dengan perbedaan densitas dan kecepatan Vs, Vo yang mencolok. Frekuensi
resonansi banyak ditentukan oleh fisik lapisan sedimen yaitu ketebalan h dan
kecepatan gelombang S (Vs) diilustrasikaan seperti gambar 2.10

Gamabar 2.10 Konsep dasar amplifikasi gelombang seismik
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Metode Mikrozonasi dengan melakukan polarisasi rasio H/V pertamakali
dikembangkan oleh Nakamura (1989) dengan tujuan untuk mengetahui frekuensi
fundamental lapisan batuan. Metoda ini berkembang karena aplikasinya
dilapangan yang cukup sederhana. Kegiata eksperimental yang dilakukan sejalan
dengan studi teoritik (field & Jacob, 1995) membuktikan keberhasilan metoda ini
dalam menentukan frekuensi fundamental batuan dan para peneliti ini berhasil
membuat penjelasan mengenai polarisasi puncak/peak rasio H/V melalui elipisitas
model fundamental gelombang Rayleigh.
Selanjutnya metoda ini dikembangkan dan dapat dideterminasi kecepatan
gelombang S (Shearwave Velocity) Vs (Yamanka, 1994) Polarisasi rasio H/V
diperoleh dari hasil membandingkan spektral komponen horizontal dengan
komponen vertikal seperti dirumuskan di bawh ini.

(2.12)
Sebagai Representasi, pada kurva polarisasi, skala logaritmik digunakan untuk
frekuensi, sedangkan skala linier digunakan untuk amplitudo. Amplitudo disini
merupakan nilai Amplifikasi. Alasan mengapa skala logaritmik digunakan untuk
frekuensi dikarenakan adanya hubungan yang dekat antara fundamental frekuensi
dengan ketebalan sedimen (soft soil). Frekuensi rendah mencerminkan sedimen
yang tebal dan frekuensi tinggi mencerminkan sedimen tipis.

BAB 5
PENUTUP

5.1 Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat
diambil beberapa kesimpulan, yaitu
(1)

Ketebalan lapisan sedimen di daerah Simpang Lima Kota Semarang
berdasarkan frekuensi natural adalah 30 – 80 m yang terbentuk dari
endapan alluvial berupa batupasir dan batulempung.

(2)

Ketebalan akuifer dangkal di daerah Simpang Lima Kota Semarang
hampir di temukan di semua titik penelitian dengan kedalaman yang
bervariasi 35-80 m.

5.2 Saran
Mengacu pada hasil akhir penelitian, penulis mengajukan beberapa
saran untuk penelitian berikutnya, diantaranya
(1)

Dalam pembahasan data mikroseismik dapat dibahas sampai dengan
identifikasi struktur bawah permukaan berdasarkan kecepatan gelombang
seismik yang merambat pada batuan.

(2)

Pengukuran mikroseismik sebaiknya dilakukan pada malam hari dan
diletakkan pada tanah yang tidak terlalu padat, tidak terdapat noise dari
kendaraan atau aktivitas manusia.

(3)

Perlu dilakukannya penelitian lanjutan dengan metode geofisika yang
lain untuk menentukan muka air tanah yang dapat dikorelasi dengan
data mikroseismik.

44

DAFTAR PUSTAKA
Abu, Bakri. (2014). Analisis Ground Shear Strain dengan Metode HVSR Di
Kabupaten Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta:
Universitas Negeri Yogyakarta.
Arifin, A.S., Mulyatno, B. S., Marjiyono & Setianegara, R., (2013). Penentuan
Zona Rawan Guncangan Bencana Gempa Bumi Berdasarkan Analisis Nilai
Amplifikasi HVSR Mikrotremor Dan Analisis Periode Dominan Daerah
Liwa Dan Sekitarnya. Lampung: Universitas Negeri Lampung.
Arifin, S.S., B.S. Mulyanto, Marjiyono, & R. Setianegara. 2012. Penentuan Zona
Rawan Guncangan Bencana Gempa Bumi berdasarkan Analisis Nilai
Amplifikasi HVSR Mikrotremor dan Analisis Periode Dominan Daerah
Liwa dan Sekitarnya. Jurnal Geofisika Eksplorasi Vol. 2, No. 1.
Budi, N.W. 2015. Spatial Analysis of Surface Aquifer Thickness Based Frequency
predominant in Bantul District. BMKG Stasiun Geofisika Yogyakarta.
Yogyakarta.
CEN (2004). Eurocode 8—design of structures for earthquake resistance. Part 1:
general rules, seismic actions and rules for buildings. European standard
EN 1998-1. December 2004. European Committee for Standardization.
Brussels
Daryono & B.S. Prayitno. 2009. Data Mikrotremor dan Pemanfaatannya untuk
Pengkajian Bahaya Gempabumi. Badan Meteorologi Klimatologi dan
Geofisika: Yogyakarta.
Effendi, H. 2003. Telaah Kualitas Air bagi Pengelolaan Sumber Daya dan
Lingkungan Perairan . Cetakan Kelima. Yogyakarta: Kanisius
Elnashai, S.A. & Sarno, D.L. (2008). Fundamental of Earthquake Engineering.
Hongkong: Wiley.
Ettwein.V & Maslin.M. (2011). Physical Geography: Fundamentals Of The
Physical Environment. London : University of London International
Programmes.

Fetter, C.W. 1994. Applied Hydrogeology.3
New York

th

edition. Mac Millan Publishing.

Field, E.H.1995. Earthquake site response study in Giumri (formerly Leninakan),
Armenia, Using Ambient Noise Observations. Bulletin of the Seismological
Society of America 85: 349-353.
Gadallah, R.M., & Fisher, R. (2009). Exploration Geophysics. Berlin: Springer.

45

46

Gutenberg, B., & C.F. Richter. 1942. Earthquake Magnitude, Intensity, Energy,
and Acceleration. Bulletin of the Seismological Society of America, Vol.
32, No. 3.
Gutenberg, B. 1958. Microseisms. Advances in Geophysics 5, 53–92.
Herak,M.2008. Model HVSR:A Matlab Tool to Model Horizontal-to-Vertical
Spectral Ratio of Ambient Noise.Computers and Geoscience 34: 1514-1526.
Mala, H.U., A. Susilo & Sunaryo. 2015. Kajian Mikrotremor dan Geolistrik
Resistivitas di Sekitar Jalan Arteri Primer Trans Timor untuk Mitigasi
Bencana. Jurnal Natural B, Vol. 3, No. 1.
Marjiyono.2010.Estimasi Karakteristik Dinamika Tanah dari Data Mikrotremor
Wilayah Bandung.Bandung.Insitut Teknologi Bandung.
Mirzaoglu, Mete. & Dýkmen, Ünal. (2003). Application of microtremors to
seismic microzoning procedure. Balkan: Journal of the Balkan Geophysical,
Vol. 6, No. 3. Hlm. 143 – 156.
Nakamura, Y.1989. A Method for Dynamic Characteristics Estimation of
Subsurface Using Microtremor on the Ground Surface.Japan:Quaterly
Report of Railway Technical Research Institute (RTRI), Vol. 30, No.1.
Nakamura, Y.2000.Clear Identification of Fundamental Idea of Nakamura’s
Technique and Its Applications. Proc XII World Conf. Earthquake
Enginering.New Zealand,2656.
Nandi. (2006). Gempabumi Geologi Lingkungan. Bandung: Universitas
Pendidikan Indonesia.
Nugroho, B.W. 2015. Spatial Analysis of Surface Aquifer Thickness Based
Frequency predominan in Bantul District. BMKG Stasiun Geofisika
Yogyakarta. Yogyakarta.
Nurrahmi, R.E., & Sandra. 2015. Analisis Kecepatan Gelombang Geser Vs30
Menggunakan Metode Refraksi Mikrotremor (ReMi) di Kelurahan Talise.
Jurnal Gravitasi Vol. 14, No. 1. ISSN : 1412-2375.
Roser, J., & A. Gosar. 2010. Determination of VS30 for Seismic Ground
Classification in the Ljubljana Area, Slovenia. Acta Geotechnica. Slovenia.
Seyhan, Ersin, 1997. Dasar Dasar Hidrologi. Gadjah Mada University Press.
Yogyakarta
Seyhan, Ersin, 1990. Dasar Dasar Hidrologi. Gadjah Mada University Press.
Yogyakarta

47

SIST EN 1998-1:2005/oA101 (2005). Eurocode 8, design of structures for
earthquake resistance – part 1: general rules, seismic actions and rules for
buildings. national Annex. Slovenian institute for standarization, Ljubljana.
Sonjaya, Irman. (2008). Pengenalan Gempabumi. Yogyakarta: BMKG.
Supriyadi, Susilo, Sunarno & Setyawan. 2012. Pemodelan Fisik Aplikasi Metode
Geolistrik Konfigurasi Schlumberger Untuk Mendeteksi Keberadaan Air
Tanah. Jurusan Fisika. Universitas Negeri Semarang. Semarang.
Suripin. 2001. Pelestarian Sumber Daya Air. Penerbit Andi, Yogyakarta
Susilawati.2008.Penerapan Penjalaran Gelombang Seismik Gempa Pada
Penelaan Struktur Bagian Dalam Bumi. Skripsi S-1,Jurusan Fisika,
Universitas Sumatera Utara. Medan.
Telford, M.W., L.P. Geldart, R.E. Sheriff. 1976. Applied Geophysic. Cambridge
University Press.
Thomson.2006.Peta Tektonik Indonesia.Jakarta.
Tokimatsu, K. (2004). S-wave velocity profiling by joint inversion of microtremor
H/V spectrum. Bulletin of the Seismological Society of America No.94(1)
Wahyudi. (2008). Aplikasi Mikroseismik untuk Memindai dan Mengidentifikasi
Keberadaan Hidrokarbon. Yogyakarta: Berkala Ilmiah MIPA Volume 18
(2).
.Zaharia, B., M. Rudulian, M. Popa, B. Grecu, A. Bala, & D. Tataru. 2008.
Estimation of the Local Response Using teh Nakamura Method for tha
Bucharest Area. Romanian Reports in Physics, 60(1): 131-144.

