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ABSTRAK
Telah dilakukan penelitian mengenai penentuan ketebalan lapisan sedimen berdasarkan analisis
kurva Horizontal to Vertical Spectral Ratio (HVSR) di sekitar Bendungan Pengga, Kabupaten
Lombok Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai frekuensi dominan (fg) dan
amplifikasi (Ag) serta mengetahui nilai ketebalan lapisan sedimen di sekitar Bendungan Pengga
menggunakan metode HVSR. Pengambilan data dilakukan pada 11 titik pengukuran dengan
durasi 60 menit disetiap titik pengukuran dan menggunakan analisis kecepatan gelombang
geser hingga kedalaman 30 meter (Vs30) yang diperoleh dari USGS. Data tersebut dianalisis
menggunakan metode HVSR dan diolah menggunakan software Geopsy, sehingga diperoleh fg

dan Ag di daerah tersebut. Hasil akhir dari penelitian ini diperoleh nilai fg berkisar 6,82 Hz
hingga 13,62 Hz dan Ag berkisar 2,38 hingga 7,24. Berdasarkan nilai fg dan kecepatan
gelombang geser  (Vs30) diperoleh nilai ketebalan lapisan sedimen di sekitar Bendungan
Pengga yaitu 5,80 meter hingga 11,58 meter.

Kata Kunci: metode HVSR, mikrotremor, frekuensi dominan, faktor amplifikasi.

PENDAHULUAN
Bendungan Pengga terletak di Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten

Lombok Tengah. Bendungan tersebut terdapat di Daerah Aliran Sungai (DAS) Dodokan,
dimana DAS merupakan tempat terjadinya proses sedimentasi. Berdasarkan peraturan daerah
Kabupaten Lombok Tengah tahun 2016 mengenai sejarah pembentukan geologi, Kabupaten
Lombok Tengah sebagian besar merupakan produk gunung api muda yang terdiri dari breksi
vulkanik, tufa pasiran dan endapan lahar dengan materi tersusun dari material lepas
berukuran pasir hingga bongkah. Hal ini mengakibatkan kondisi tanah di Kabupaten Lombok
Tengah labil dan berpotensi mengalami pergerakan tanah. Hal ini salah satu penyebab
robohnya dinding yang terdapat pada kedua sisi-sisi sungai di Bendungan Pengga [4].

Wilayah di sekitar Bendungan Pengga teridentifikasi sebagai lapisan sedimen. Kondisi
lapisan sedimen permukaan yang lunak dan tidak rapat dapat memicu terjadinya deformasi
batuan ataupun pergerakan tanah. Bencana yang dapat terjadi akibat kondisi tersebut antara
lain tanah longsor dan memperbesar efek kerusakan yang ditimbulkan jika terjadi
gempabumi. Selain itu, ketebalan lapisan sedimen juga sangat berpengaruh terhadap
ketahanan dan keamanan bangunan yang berdiri di atasnya (Marjiono, 2007).

Metode untuk mengetahui struktur bawah permukaan berdasarkan getaran alami, salah
satunya adalah metode Horizontal to Vertical Spectral Ratio (HVSR). Metode ini merupakan
salah satu cara untuk memahami sifat struktur bawah permukaan tanpa menyebabkan



gangguan pada struktur tersebut. Metode HVSR berguna untuk mengidentifikasi respon
resonansi pada cekungan yang berisi material sedimen. Metode HVSR biasanya digunakan
pada seismik pasif (mikrotremor). Berdasarkan uraian tersebut maka dilakukan suatu
penelitian untuk mengetahui ketebalan lapisan sedimen di Bendungan Pengga menggunakan
metode HVSR [2].

Sitorus (2017) melakukan penelitian menggunakan metode HVSR. Pengolah data yang
dilakukan berupa proses smoothing atau filtering. Smoothing dilakukan karena hasil dari
proses FFT masih berupa komponen gelombang yang belum halus. Maka digunakan filter
smoothing Konno dan Ohmachi dengan koefisien bandwith 40 dan cosine taper 5%.

Refrizon pada tahun 2013 melakukan penelitian menggunakan metode mikrotremor
untuk mencari kedalam lapisan sedimen yang menghasilkan pada titik ke 6 dan 11
mempunyai ketebalan sedimen yang relatif tinggi (126,67 dan 109,96 m) tetapi mempunyai
nilai kerentanan yang sedang (4,358 dan 3,962). Hal ini disebabkan oleh batuan dasarnya
(badrock) memiliki sifat yang hampir sama dengan sedimen yang di atasnya. Pengamatan di
lapangan, permukaan disusun oleh lapisan lempung yang lama terendapkan dan kokoh.

LANDASAN TEORI
Mikrotremor adalah ambient vibration dengan amplitudo rendah dari tanah yang

ditimbulkan oleh peristiwa alam maupun buatan manusia. Karakteristik mikrotremor suatu
wilayah mencerminkan karakteristik batuan wilayah tersebut. Pengukuran mikrotremor banyak
dilakukan pada studi penelitian struktur tanah untuk mengetahui keadaan bawah permukaan
tanah [7].

Frekuensi dominan adalah nilai frekuensi yang kerap muncul sehingga diakui sebagai
nilai frekuensi dari lapisan batuan di wilayah tersebut sehingga nilai frekuensi dapat
menunjukkan jenis dan karakterisktik batuan.

Tabel 3.1 Klasifikasi tanah berdasarkan Nilai Frekuensi resonansi Mikrotremor oleh Kannai
(BMKG, 1998).

Klasifikasi Tanah
Frekuensi

(Hz)
Klasifikasi Kanai DeskripsiTipe Jenis

IV

I
6,667 – 20 Batuan tersier atau lebih

tua. Terdiri dari batuan
hard sandy, gravel, dll.

Ketebalan sedimen
permukaannya sangat
tipis, didominasi oleh
batuan keras.

II

4,0 – 10,0 Batuan allluvial, dengan
ketebalan 5 meter. Terdiri
dari sandy-gravel, sandy
hard, clay, loam, dll.

Ketebalan sedimen
permukaannya masuk
dalam kategori
menengah 5 – 10 meter.

III II
2,5 – 4 Batuan allluvial, dengan >

5 meter. Terdiri dari
sandy- gravel, sandy hard
clay, loam, dll.

Ketebalan sedimen
permukaan masuk
dalam kategori tebal,
sekitar 10 – 30 meter.

I

&

II

IV

< 2,5 Batuan alluvial, yang
terbentuk dari sedimentasi
delta, top soil, lumpur
dengan kedalaman 30
meter atau lebih.

Ketebalan sedimen
permukaannya sangat
tebal.



Frekuensi dominan mempunyai hubungan dengan ketebalan sedimen di suatu wilayah.

Frekuensi dominan dari hasil pengukuran mikrotremor dapat digunakan untuk mengestimasi

ketebalan sedimen. Hubungan ketebalan sedimen dan frekuensi dominan dapat diketahui

berdasarkan kaidah pipa organa tertutup (Prabowo, 2015), seperti terlihat pada Gambar 3.3.

Gambar 1. Hubungan antara amplitudo dengan ketebalan sedimen (Seht, 1999)

Berdasarkan gambar diatas maka diperoleh persamaan ketebalan lapisan sedimen :

(1)

dimana h adalah ketebalan lapisan sedimen (m), vs adalah kecepatan rapat gelombang pada
lapisan sedimen (m/s) , dan f0 adalah frekeunsi dominan (Hz). Pada penelitian ini, nilai vs yang
digunakan adalah nilai vs yang didekati dengan nilai vs30. Vs30 adalah kecepatan gelombang
geser pada kedalaman 30 meter.

METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian mengetahui nilai ketebalan lapisan sedimen di sekitar Bendungan Pengga

menggunakan alat Seismograph tipe TDS-303S, satu buah GPSMAP tipe 60CSx yang
digunakan sebagai penentu koordinat, kompas sebagai penentu arah mata angin dan satu set
laptop yang dilengkapi dengan beberapa software yang digunakan yaitu Ms. Word, Ms. Excel,
DataPro, Sessarey-Geopsy, Google Earth dan Surfer 10. Pengambilan data dilakukan dengan
mengukur 11 titik dengan durasi pengukuran selama 1 jam untuk setiap titik dengan frekuensi
sampling 100 Hz maka diperoleh nilai faktor amplifikasi dan nilai frekuensi. Penelitian ini
juga menggunakan data sekunder Vs30 yang diperoleh dari website USGS. Gambar 2
menunjukkan lintasan pengukuran.

Gambar 2. Titik Pengukuran

h



Data yang diperoleh di lapangan kemudian diolah menggunakan software Geopsy untuk
memperoleh nilai frekuensi dominan dan amplifikasi. Kemudian hasil frekuensi dominan
digunakan untuk memperoleh nilai ketebalan lapisan sedimen menggunakan persamaan 1.
Setelah itu, dilakukakn interpretasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik kurva HVSR ditunjukkan dengan pola kurva HVSR yang terbentuk. Kurva

HVSR dari data mikrotremor digunakan untuk karakterisasi geologi local yang dipengaruhi
oleh parameter-parameter bawah permukaan. Berdasarkan hasil penelitian di sekitar
Bendungan Pengga diperoleh 2 jenis kurva yaitu kurva HVSR dua puncak dan kurva HVSR
dengan puncak lebar. Kurva HVSR yang memiliki dua buah puncak menunjukkan
karakteristik tertentu dengan mengasumsikan adanya kontras impedansi pada kedalaman
yang berbeda, yaitu kedalaman dangkal dan kedalaman yang lebih dalam yang terdapat pada
titik T1, T9 , dan T10 dapat dilihat pada Lampiran. Kurva HVSR yang memiliki puncak yang
lebar dimungkinkan berkaitan dengan keadaan geologi lokal atau geometri yang
berhubungan dengan cekungan suatu lembah atau bedrock yang miring, kemungkinan juga
karena adanya variasi struktur sedimen-bedrock yang terdapat pada titik pengukuran T2, T3,
T4, T5, T6, T7 dan T8 dapat dilihat pada Lampiran.

Frekuensi dominan (f0)  merupakan frekuensi yang paling sering muncul, sehingga
diakui sebagai frekuensi dari suatu lapisan tersebut yang menunjukkan jenis dan karakteristik
batuan.

Gambar 3. Peta Kontur nilai frekuensi dominan fg (Hz)

Berdasarkan analisis kurva HVSR diperoleh nilai frekuensi disekitar Bendungan
Pengga sebesar 6,82 Hz – 13,62 Hz. Nilai frekuensi dominan yang tinggi terdapat pada titik
pengukuran T1, T9, dan T10 memiliki nilai frekuensi dominan sebesar 11,10 Hz – 13, 62 Hz yang
ditandai dengan warna kuning – merah. Rentang nilai frekuensi dominan ini diklasifikasikan
sebagai jenis tanah I dengan klasifikasi tanah berupa batuan tersier atau lebih tua, terdiri dari
batuan pasir berkerikil keras (hard sandy gravel). Nilai frekuensi dominan yang rendah
disebabkan oleh ketebalan sedimen permukaan yang sangat tebal. Sedangkan, nilai frekuensi
dominan pada titik pengukuran T2, T3, T4, T5, T6, T7, dan T8 memiliki nilai frekuensi dominan



6,82 Hz – 9,35 Hz yang ditandai dengan  warna ungu – hijau. Rentang nilai frekuensi dominan
ini diklasifikasikan sebagai jenis tanah II dengan klasifikasi tanah berupa batuan alluvial,
dengan ketebalan 5 m yang terdiri dari pasir kerikil (sandy gravel), lempung keras berpasir
(sandy hard clay) dan lempung (loam). tersier atau lebih tua, terdiri dari batuan pasir berkerikil
keras (hard sandy gravel). Frekuensi dominan yang tinggi disebabkan oleh tipisnya lapisan
sedimen yang didominasi oleh batuan keras.

Selain memperoleh nilai frekuensi dominan, pengukuran mikrotremor juga
memperoleh nilai faktor amplifikasi. Faktor amplifikasi merupakan nilai puncak kurva HVSR
dan cerminan dari sifat fisik keras lunaknya sedimen.

Gambar 4. Peta Kontur Nilai Amplifikasi

Berdasarkan Gambar 4 diperoleh nilai faktor amplifikasi di sekitar Bendungan Pengga
sebesar antara 2,38 – 7,24. Nilai faktor amplifikasi tertinggi terdapat titik pengukuran T2, T3, T4

dan T5 sebesar 4,96 – 7,24 ditandai dengan warna hjau – merah. Sedangkan, nilai amplifikasi
terendah terdapat pada titik pengukuran T1, T6, T7, T8, T9 dan T10 sebesar 2,38 – 4,69 ditandai
dengan warna biru. Nilai amplifikasi yang tinggi menunjukkan kontras impendansi yang
tinggi, artinya desintas ( ) antar lapisan sangat berbeda. Perbedaan nilai impedansi yang
tinggi mengakibatkan resiko yang tinggi apabila terjadi gempabumi. Nilai amplifikasi rendah
terdapat pada batuan yang padat karena amplitudo gelombang yang menjalar dibatuan padat
relatif kecil.

Ketebalan sedimen suatu daerah dapat ditentukan berdasarkan nilai frekuensi
dominan yang terukur di daerah tersebut dan kecepatan gelombang geser pada permukaan
tanahnya (Vs). Ketebalan sedimen dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan nilai
Vs30 sebesar 316,035 m/s yang diperoleh dari website USGS.  Peta kontur ketebalan sedimen
dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Peta Kontur Ketebalan Sedimen (m)

Berdasarkan Gambar 5.9 nilai ketebalan lapisan sedimen sekitar Bendungan Pengga
berada pada kisaran 5,80 meter sampai 11,58 meter. Peta kontur yang berwarna ungu – hijau
memiliki nilai ketebalan sedimen kurang dari 10 meter yang terdapat titik pengukuran T1, T5,
T6, T7, T8, T9 dan T10. Sedangkan peta kontur yang berwarna kuning – merah memiliki nilai
ketebalan sedimen 11-11,6 meter yang terdapat pada titik pengukuran T2, T3 dan T4. Tabel 5.2
menunjukkan nilai ketebalan sedimen dari 10 titik pengukuran. Hal ini menunjukkan bahwa
ketebalan sedimen berkaitan dengan nilai hasil frekuensi dominan yang menunjukkan bahwa
semakin besar nilai frekuensi dominan maka ketebalan sedimen semakin tipis. Maka dapat
diketahui bahwa nilai frekuensi dominan akan berbanding terbalik dengan ketebalan
sedimen.

KESIMPULAN
1. Nilai frekuensi dominan sekitar Bendungan yaitu 6,82 Hz – 13,62 Hz dan nilai amplifikasi

sekitar Bendungan sebesar 2,38 – 7,24.
2. Nilai ketebalan sedimen diperoleh dari nilai frekuensi dominan dan kecepatan

gelombang geser  (Vs30) di sekitar Bendungan Pengga sebesar 5,80 meter hingga 11,58
meter.

REFERENSI

[1] BMKG. 1998. Sumberdaya Geologi Buletin Meteorologi dan Geofisika No. 4 BMKG. Jakarta.
[2] Nakamura . 2008. On The H/V Spectrum. World Conference of Erathquake Engineering.

Beijing. Cina.
[3] Marjiono, et al. 2007. Mikrozonasi Daerah Kendari dan Sekitarnya Berdasarkan Respon Tanah

Setempat. Bandung: Pusat Survey Geologi.
[4] Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah. 2016. Rencana Pembangunan Daerah

Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021. Jakarta: Kementrian Dalam Negeri.



[5] Prabowo, U.N. 2015. Pemetaan Daerah Rawan Rekahan Tanah Berdasarkan Analisis
Mikrotremor Di Kotamadya Denpasar dan Kabupaten Badung, Bali. Thesis. UGM :
Yogyakarta.

[6] Refrizon., Hadi, Arif Ismul., Lestari,  Kurnia., Oktari, Tria, 2013.Analisis  Percepatan Getaran
Tanah Maksimum dan Tingkat Kerentanan  Seismik  Daerah Ratu Agung Kota Bengkulu,
Prosiding Semirata FMIPA  Universitas Lampung: Fisika FMIPA UNIB.

[7] 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).

[8] Wafid, Muhammad, Sugianto, Tulus Pramudyo, dan Sarwono. 2014. Resume Hasil Kegiatan
Pemetaan Geologi Pulau Lombok Skala 1 : 250.000. Bandung : Kementrian Energi dan
Sumber Daya Mineral.


