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INTISARI 

Pulau Lombok merupakan pulau yang paling rawan terhadap bencana gempa bumi 
dan tsunami. Pulau Lombok berada dekat dengan zona subduksi yang merupakan 
pertemuan dua lempeng tektonik aktif dunia yaitu Lempeng Indo-Australia dan Lempeng 
Eurasia. Zona subduksi tersebut merupakan daerah sumber utama untuk tsunami yang 
mungkin melanda bagian selatan pulau. Selain itu, patahan busur belakang (back arc) 
menjadi sumber utama tsunami lokal di lepas pantai utara Lombok. Pada tahun 1979 terjadi 
gempa bumi berkekuatan 6,4 Mw dengan kedalaman 25 km (sumber USGS) yang 
merupakan gempa bumi dengan kekuatan terbesar yang pernah terjadi di lepas pantai 
utara Lombok. Meskipun tidak menyebabkan terjadinya tsunami, kerawanan posisi Pulau 
Lombok tersebut memberikan ancaman tsunami yang besar di seluruh pesisir yang ada di 
pulau, terutama untuk ibu kota provinsi yang juga berada di Pulau Lombok yaitu Kota 
Mataram. Upaya mitigasi yang dapat dilakukan adalah dengan membuat peta kawasan 
rawan bencana tsunami.  

Dalam penelitian ini, pemodelan tsunami menggunakan Software COMCOT v1.7 
dengan pembangkit gelombang awal tsunami menggunakan model patahan akibat 
kejadian gempa. Simulasi tsunami menggunakan skenario kejadian gempa pada 30 Mei 
1979 dengan Magnitude 6,4 Mw dan menggunakan skenario magnitude gempa yang lebih 
besar yaitu 7,0 Mw guna mengetahui wilayah-wilayah yang rawan terkena tsunami. 
Pemetaan wilayah rawan Tsunami dibuat dengan software pembuat gambar CAD. 
 Hasil simulasi tsunami menggunakan Software COMCOT v1.7 dengan skenario 
magnitude gempa 6,4 Mw dan 7,0 Mw menunjukkan bahwa daerah sebaran rambatan 
tsunami sudah mencapai daerah–daerah yang berada di Kecamatan Ampenan dan 
Kecamatan Sekarbela. Hasil skenario magnitude gempa 6,4Mw diperoleh panjang 
jangkauan genangan tsunami mencapai 326,03 meter dari garis pantai Kota Mataram 
dengan kedalaman genangan berkisar 0-0,30 meter. Sementara hasil skenario magnitude 
gempa 7,0 Mw diperoleh  panjang jangkauan genangan tsunami mencapai 687,59 meter 
dengan kedalaman genangan berkisar 0-1,70 meter. Adapun luas daerah genangan 
tsunami dengan Magnitude gempa 6,4 pada masing- masing kecamatan adalah di 
Kecamatan Ampenan 21,967 km2 (0,24% dari luas total Kecamatan Ampenan yaitu 
9.192,897 km2), ), sedangkan di Kecamatan Sekarbela 499,011 km2 (4.42% dari luas total 
Kecamatan Sekarbela yaitu 11.292,008 km2). Selanjutnya dengan Magnitude gempa 7,0 
Mw adalah di Kecamatan Ampenan 728,308 km2 (7,92% dari luas total Kecamatan 
Ampenan) dan Kecamatan Sekarbela 1.294,195 km2 (11,46% dari luas total Kecamatan 
Sekarbela). Waktu yang diperlukan gelombang tsunami mencapai pesisir Kota Mataram 
adalah 13 menit. 

Kata kunci:  Tsunami, Simulasi, Skenario, Gempa, Pesisir Kota Mataram 
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1. PENDAHULUAN 

 Indonesia merupakan salah satu 

negara dengan tingkat bencana alam 

paling rawan di dunia (United Nations 

International Stategy for Disaster 

Reduction/UNISDR). Hal ini dikarenakan 

letak Indonesia yang berada pada zona 

pertemuan tiga lempeng tektonik aktif di 

dunia yaitu lempeng Indo-Australia,  

lempeng Pasifik dan lempeng Eurasia.

 Secara historis Indonesia pernah 

mengalami bencana tsunami dahsyat 

pada tahun 1977 di pesisir Nusa Tenggara 

Barat (NTB). Tsunami menghantam 

sebagian besar pantai selatan dari deretan 

Nusa Tenggara yang meliputi Pulau Bali, 

Lombok, Sumbawa, dan Sumba dengan 

gempa berkekuatan 8,3 SR. Berdasarkan 

data dari BNPB tahun 2010, Provinsi Nusa 

Tenggara Barat (NTB) memiliki indeks 

risiko bencana tsunami tergolong dalam 

kategori sedang dan tinggi, yang berarti 

bahwa secara keseluruhan wilayahnya 

sangat memiliki risiko untuk terkena 

ancaman tsunami di sepanjang pesisir 

pantainya. 

Pusat pemerintahan Provinsi Nusa 

Tenggara Barat (NTB) berada di Pulau 

Lombok. Pulau Lombok adalah salah satu 

pulau yang paling rawan terhadap 

bencana gempa bumi dan tsunami. Hal ini 

dikarenakan, Pulau Lombok berada dekat 

dengan zona subduksi yang merupakan 

pertemuan dua lempeng tektonik aktif 

dunia yaitu Lempeng Indo-Australia dan 

Lempeng Eurasia. Zona subduksi tersebut 

merupakan daerah sumber utama untuk 

tsunami yang mungkin melanda bagian 

selatan Pulau Lombok. Selain itu, patahan 

busur belakang (back arc) menjadi sumber 

utama tsunami lokal di lepas pantai utara 

Lombok, dimana sebelumnya pernah 

terjadi gempa bumi berkekuatan 6,4 Mw 

dengan kedalaman 25 km pada tahun 

1979 (sumber USGS) yang merupakan 

gempa bumi dengan kekuatan terbesar 

yang pernah terjadi di lepas pantai utara 

Lombok.Meskipun tidak menyebabkan 

terjadinya tsunami, kerawanan posisi 

Pulau Lombok memberikan ancaman 

tsunami yang besar di seluruh pesisir yang 

ada di pulau, terutama untuk ibu kota 

provinsi yang juga berada di Pulau 

Lombok yaitu Kota Mataram. 

Kota Mataram merupakan pusat 

pemerintahan dengan segala kegiatan 

utama provinsi yang terletak di wilayah 

pantai. Kota Mataram memiliki luas 

wilayah 61,30 km² dengan panjang garis 

pantai mencapai 9,1 km dan jumlah 

penduduk 459,314 jiwa. Sebagian besar 

wilayah pesisir Kota Mataram digunakan 

sebagai pusat kegiatan masyarakat setiap 

harinya, mulai dari kegiatan 

pemerintahan, pariwisata, perdagangan, 

pemukiman, pertanian, perikanan dan 

lain-lain. Oleh karena itu, sebagian besar 

penduduk lebih memilih untuk 

membangun pemukiman kearah pesisir 

yang menjadi pusat perekonomian di Kota 

Mataram tanpa mempertimbangkan 

kerawanan bencana tsunami yang 

mungkin terjadi. Sebagai wilayah pesisir 

yang padat penduduk, kerugian yang 
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ditimbulkan akibat terjangan tsunami 

dapat berdampak pada kondisi fisik, 

sosial, ekonomi penduduk, bahkan korban 

jiwa yang ada di dalamnya. 

Salah satu upaya mitigasi yang dapat 

dilakukan untuk meminimalisir dampak 

yang akan di timbulkan jika terjadi tsunami 

di Kota Mataram adalah dengan membuat 

peta kawasan rawan bencana tsunami.  

Pemetaan kawasan rawan bencana 

tsunami merupakan langkah antisipasi 

dan sebagai salah satu acuan dalam 

penyusunan rencana tata ruang wilayah di 

daerah rawan bencana tsunami. Peta 

kawasan rawan bencana tsunami dibuat 

berdasarkan tinggi dan luas landaan 

gelombang tsunami hasil simulasi dan 

karakteristik pantai. 

Meskipun dari beberapa 

permasalahan diatas penulis tidak 

menemukan gempa bumi berkekuatan 

besar yang dapat menyebabkan 

terjadinya tsunami, akan tetapi melihat 

potensi gempa bumi yang ada, hal 

tersebut menarik perhatian penulis untuk 

melakukan perkiraan daerah rawan 

tsunami di pesisir Kota Mataram dengan 

menggunakan skenario gempa bumi yang 

akan terjadi di lepas pantai utara pulau 

Lombok.  

1.2 Rumusan Masalah 

Masalah yang menjadi fokus dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Daerah mana saja yang terkena 

sebaran rambatan tsunami di pesisir 

Kota Mataram?  

2. Berapa panjang jangkauan dan 

kedalaman genangan tsunami yang 

terjadi di pesisir Kota Mataram? 

3. Berapa luas genangan tsunami yang 

terjadi di pesisir Kota Mataram? 

4. Kapan waktu datangya gelombang 

tsunami di pesisir Kota Mataram? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui daerah sebaran rambatan 

tsunami di pesisir Kota Mataram 

2. Mengetahui panjang jangkauan dan 

kedalaman genangan tsunami yang 

terjadi di pesisir Kota Mataram 

3. Mengetahui luas genangan tsunami 

yang terjadi di pesisir Kota Mataram 

4. Mengetahui waktu datangnya 

gelombang tsunami di pesisir Kota 

Mataram 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Gelombang 

Gelombang laut merupakan peristiwa 

naik turunnya permukaan laut secara 

vertikal yang membentuk kurva/grafik 

sinusoidal. Gelombang di laut dapat 

dibedakan menjadi beberapa macam 

tergantung pada gaya pembangkitnya. 

Jenis-jenis gelombang adalah sebagai 

berikut : 

1. Gelombang angin yaitu gelombang 

yang dibangkitkan oleh tiupan angin 

dipermukaan laut. 

2. Gelombang pasang yaitu gelombang 

yang dibangkitkan oleh gaya tarik 

benda-benda langit terutama matahari 

dan bulan terhadap bumi. 
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3. Gelombang tsunami yaitu gelombang 

yang terjadi karena letusan gunung 

berapi atau gempa di laut. 

Berdasarkan kedalaman relative, yaitu 

perbandingan antara kedalaman air (d) 

dan panjang gelombang (L), gelombang 

dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam 

yaitu : 

a. Gelombang dilaut dangkal jika         d/L 

≤ 1/20 

b. Gelombang dilaut transisi jika 

1/20<d/L< ½ 

c. Gelombang dilaut dalam jika d/L ≥ ½ 

2.2  Tsunami  

 Tsunami adalah istilah yang berasal 

dari bahasa Jepang, yang terdiri dari kata 

tsu dan nami yang berarti pelabuhan dan 

gelombang besar. Tsunami juga berarti 

gelombang yang terjadi karena gempa 

bumi atau letusan gunung api di laut. 

Tinggi dan periode gelombang bervariasi, 

yaitu mulai dari 0,5 sampai 30 m dan 

periodenya dari beberapa menit sampai 

sekitar 1 jam, sedangkan cepat rambat 

gelombang tsunami tergantung pada 

kedalaman laut, semakin besar 

kedalaman semakin besar cepat 

rambatnya. Panjang gelombang tsunami, 

yaitu jarak antara dua puncak gelombang 

yang. Tinggi gelombang semakin besar 

pada saat penjalaran dari tengah laut 

tempat pusat terbentuknya tsunami 

menuju pantai karena pengaruh 

perubahan kedalaman laut.  

 

 

2.3  Karakteristik Tsunami  

Beberapa istilah yang 

menggambarkan karakterik tsunami di 

daratan lain: 

 Inundation merupakan jarak horizontal 

hempasan gelombang ke daratan 

dalam kejadian tsunami, biasanya 

diukur secara tegak lurus dengan 

garis pantai. Inundasi maksimum 

adalah jarak paling jauh capaian 

gelombang pada suatu kejadian 

tsunami. 

 Flow depth merupakan kedalaman 

genangan air laut di darat pada suatu 

kejadian tsunami, disebut juga 

ketinggian inundation. Semakin jauh 

masuk ke daratan, flow depth akan 

semakin menurun. 

 Run up adalah batasan tertinggi yang 

dicapai air laut pada saat masuk di 

darat. batasan ini diukur secara 

vertikal diatas permukaan air laut. 

 Tinggi gelombang tsunami (di pantai) 

diukur dari bukit gelombang ke 

lembah gelombang dari (satu) 

gelombang tsunami. 

Inundation, Flow depth, dan Run up 

melukiskan jangkauan horizontal dan 

vertikal akibat gelombang tsunami saat 

bergerak masuk ke daratan. 

2.4  Rambatan Tsunami 

 Teori gelombang perairan dangkal 

berlaku ketika kedalamannya lebih kecil 

dari pada panjang gelombangnya. 

Persamaan dibawah ini merupakan 

persamaan rambatan gelombang yang 

digunakan untuk simulasi gelombang 
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tsunami menggunakan program 

COMCOT (Cornel Multi grid Copled 

Tsunami model). 

dengan  : 
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Dimana 

𝜂   = elevasi muka air 

p   = h.u = flux volume air sumbu x 

Q  = h.v = flux volume air arah y 

g   = percepatan gravitasi 

u,v = kecepatan fluida 

h    = kedalaman air 

H   = h + 𝜂 = kedalaman air total 

R  = jari-jari bumi 

𝜑 , ψ = garis lintang dan bujur bumi  

Fx,Fy= gesekan bawah arah X dan arah 

Y (koefisien Manning’s) 

2.5 Magnitudo Gempa  

 Magnitudo gempa adalah sebuah 

besaran yang menyatakan besarnya 

energi seismik yang dipancarkan oleh 

sumber gempa. Data-data kejadian 

gempa yang dikumpulkan dari berbagai 

sumber umumnya menggunakan skala 

magnituda yang berbeda-beda. Skala 

magnitudo yang digunakan antara lain 

adalah suface wave magnituda (ms), 

Richter local magnitude (ML), body wave 

magnitude (mb) dan moment magnitude 

(Mw).Rumusan korelasi konversi 

magnitudo untuk wilayah Indonesia 

seperti yang terlihat pada Tabel. 

 

Tabel 2.4 Korelasi konversi antara 

beberapa skala magnituda untuk wilayah 

Indonesia. 

 

 

 

 

 

Untuk menentukan panjang patahan, 

lebar patahan dan dislokasi digunakan 

persamaan menurut Wells dan 

Coppersmith (1994): 

𝐿𝑜𝑔 𝑅𝐿D = −2,42 + 0,58 𝑀𝑤 

𝐿𝑜𝑔  =  −1,61 + 0,41 𝑀𝑤 

D      =  
𝑀𝑂

(RL𝐷 𝑥 𝑅𝑊 x G) 
9) 

Dengan 

Mw = momen magnitude (Skala 

Magnitude/SM) 

Mo = momen seismik gempa 

(dyne.cm) 

RLD =Subsurface Rupture Length (km) 

RW    = Rupture Width (km) 

G       = Modulus Geser (Gpa) 

D       = Dislokasi (m) 

3. METODE PENELITIAN 

Dalam pembuatan peta rawan 

bencana tsunami ada dua tahap, yaitu : 

1. Pembuatan simulasi numerik 

Dalam pembuatan simulasi numerik   

software yang digunakan adalah Cornell 

Multigrid Coupled Tsunami Model 

(COMCOT) V1.7. Pada simulasi numerik 

COMCOT VI.7, Gelombang dapat 

dihasilkan melalui peristiwa gelombang, 
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model patahan, longsor atau atau muka air 

buatan. Model ini telah digunakan untuk 

meneliti beberapa peristiwa tsunami, 

seperti tsunami Chili pada tahun 1960, 

tsunami Kepulauan Flores (Indonesia) 

pada tahun 1992, tsunami Aljazair (Wang 

dan Liu,2005), tsunami Samudera Hindia 

(Wang dan Liu,2006). 

Dalam penelitian ini pembangkit 

gelombang awal menggunakan model 

patahan akibat kejadian gempa pada 30 

Mei 1979 dengan magnitude 6,4 Mw. 

Adapun dengan mempetimbangkan 

dampak tsunami yang lebih besar simulasi 

tsunami juga akan dilakukan dengan 

skenario magnitude gempa yang lebih 

besar yaitu 7,0 Mw.  

Proses simulasi numerik Comcot VI.7 

dilakukan sesuai dengan bagan alir 

penelitian seperti pada gambar 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.1 Bagan Alir Simulasi Numerik 

COMCOT VI.7 

2. Pemetaan Daerah  

Pemetaan daerah rawan bencana 

tsunami dapat digunakan untuk 

menentukan daerah mana saja yang 

berpotensi terjadi tsunami sehingga dapat 

dimanfaatkan untuk penataan wilayah 

pemukiman yang aman bagi penduduk. 

Pembuatan peta rawan bencana tsunami 

ditentukan berdasarkan hasil tinggi 

tsunami dan batas daerah genangan dari 

simulasi numerik dengan software Cornell 

Multigrid Coupled Tsunami Model 

(COMCOT) V1.7. Pembuatan peta daerah 

rawan bencana tsunami menggunakan 

perangkat lunak AutoCad 2007. 

Bagan alir penelitian dapat dilihat pada 

Gambar 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Bagan Alir Penelitian 
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Untuk merencanakan peta rawan 

bencana tsunami di wilayah pesisir Kota 

Mataram, digunakan data-data sekunder 

sebagai data acuan pemodelan tsunami. 

Data-data tersebut adalah: 

 Kondisi batimetri 

 Kondisi topografi 

 Data gempa  

4.1  Pemodelan Tsunami 

Faktor-faktor yang berperan dalam 

pemodelan tsunami ini adalah karakter 

dasar laut yang ditunjukkan dengan 

batimetri, topografi daratan, serta faktor 

pembangkit gelombang tsunami yaitu 

gempa dasar laut yang berpotensi 

menghasilkan deformasi dasar laut dan 

berpotensi menimbulkan tsunami. 

1. Batimetri dan Area Simulasi 

Dalam penelitian ini data batimetri 

diperoleh dari General Bathymetric Chart 

of the Oceans (GEBCO). Data batimetri 

yang disediakan oleh GEBCO memiliki 

resolusi 30 detik (sekitar 928 meter). 

Kondisi batimetri dibagi menjadi tiga, 

yaitu layer 01, layer 02 dan layer 03. 

Kondisi batimetri di area grid layer 01 

yang terletak pada posisi 7,2°LS-8,9°LS 

dan 115,2°BT-116,4°BT, area grid layer 

02 dengan area yang lebih kecil dari layer 

01 yang terletak pada posisi 8,5° LS – 

8,8° LS dan 115,8° BT – 116,2° BT, dan 

area grid layer 03 dengan area cakupan 

batimetri diperkecil hingga hanya terlihat 

wilayah pesisir Kota Mataram saja yang 

terletak pada posisi 8,50° LS – 8,65° LS 

dan 115,9° BT – 116,175° BT. 

Pembagian layer ini bertujuan agar 

pembentukan gelombang dan penjalaran 

run-up tsunami dapat terbentuk dan 

telihat dengan jelas. 

2. Kondisi Topografi 

 Kondisi topografi di Kota Mataram 

yang memiliki ketinggian elevasi terhadap 

muka air laut yang lebih landau berpotensi 

memiliki genangan gelombang tsunami 

yang lebih jauh ke darat. Peta topografi 

Kota Mataram diperoleh dari Peta Rupa 

Bumi Indonesia (Bakosurtanal) Tahun 

1999 dengan skala 1: 25.000. Dari Peta 

Topografi tersebut diambil ketinggian 

elevasi +6.25 meter, +12.5 meter, +25 

meter dan +50 meter dari muka air rata-

rata (MSL). 

3. Data Gempa 

Data gempa bumi dan mekanisme 

patahan pada penelitian ini diperoleh dari 

United States Geological Survey (USGS). 

Data gempa yang telah dikumpulkan dari 

USGS mencakup area dari 7,2°LS-8,9°LS 

dan 115,2°BT-116,4°BT. Berdasarkan 

catatan USGS, gempa bumi dari tahun 

1960 hingga 2017 di area ini  

menunjukkan 136 jumlah kejadian, sekitar 

2 peristiwa gempa bumi terjadi per 

tahunnya. Ada 107 (79%) kejadian yang 

terjadi di bawah dasar laut seperti 

ditunjukkan pada Gambar 4.1.  
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Gambar 4.1. Catatan kejadian gempa dari 

1960-2017) 
 

Persyaratan lain dari kejadian tsunami 

adalah magnitudo gempa bumi harus lebih 

besar dari 6,0 mw dan kedalaman 

episenter lebih rendah dari 33 km (gempa 

dangkal). Gambar 4.2 menunjukkan 

bahwa magnitudo gempa yang lebih besar 

dari 6,0 mw hanya enam (4%) kejadian, 

namun ada 60 kejadian yang memiliki 

kedalaman episenter lebih rendah dari 33 

km. Empat dari enam data gempa bumi 

terbesar yang terjadi di Selat Lombok atau 

Laut Bali ditunjukkan pada tabel 4.1. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2. Lokasi, besar, kedalaman 

pusat gempa bumi dari 1960-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.1 karakteristik empat gempa bumi 

terbesar di Selat Lombok  

Tabel 4.1 menunjukkan mekanisme 

fokal empat gempa bumi terbesar yang 

jenisnya sama, yaitu tipe reverse (sesar 

naik). Berdasarkan mekanisme fokal, 

empat gempa bumi tersebut telah 

memenuhi kriteria kejadian tsunami. 

Diantara empat gempa bumi terbesar 

dalam tabel 4.1, kejadian pada 30 Mei 

1979 dipilih untuk mensimulasikan 

tsunami karena memiliki magnitude 

terbesar yaitu 6,4 Mw dan kedalaman 

dangkal 25 km. Berdasarkan hasil analisis 

menggunakan metode Wells & 

Coppersmith parameter patahan atau fault 

dari peristiwa gempa tersebut disajikan 

pada tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Parameter Patahan Magnitude 

Gempa 6,4 Mw 
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 Dengan mempertimbangkan dampak 

tsunami pada Kota Mataram dan 

sekitarnya, simulasi tsunami juga akan 

dilakukan dengan skenario magnitude 

gempa yang lebih besar yaitu 7,0 Mw. 

Parameter patahan dari skenario gempa 

tersebut disajikan pada tabel 4.3. 

Tabe1 4.3 Parameter Patahan Magnitude 

Gempa 7,0 Mw 

 

 
4.2  Simulasi Tsunami  

Dalam Penelitian ini, simulasi tsunami 

dilakukan dengan menggunakan bantuan 

perangkat lunak COMCOT V1.7 dan 

menggunakan parameter model patahan 

sebagai pembangkit gelombang awalnya. 

Simulasi tsunami menggunakan skenario 

gempa magnitude 6,4 Mw dan 7,0 Mw. 

 
4.2.1. Magnitude Gempa 6,4 Mw 

a. Layer 01. 

Dengan pembangkit gelombang awal 

berupa data patahan, didapatkan hasil 

seperti pada Gambar 4.3. Warna merah 

pada gambar merupakan puncak 

gelombang dengan elevasi positif 

(gelombang naik), sedangkan warna biru 

merupakan lembah gelombang dengan 

elevasi negatif (gelombang turun). Waktu 

yang diperlukan tsunami untuk mencapai 

pesisir Kota Mataram adalah 13 menit, 

sehingga didapatkan hasil lebih awal dari 

perkiraan total waktu simulasi 60 menit. 

Simulasi juga menunjukkan bahwa 

ketinggian gelombang rendah. Pada menit 

ke 0 tinggi gelombang awal hanya 0,15 

.meter dan sepanjang waktu penjalaran 

gelombang tertinggi hanya 0,30 meter. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Hasil Simulasi Layer 01 

Dengan data Patahan Magnitude 

gempa 6,4 Mw 

b. Simulasi Layer 02 

Dengan menggunakan area 

batimetri yang lebih kecil pada layer 02, 

diperoleh hasil simulasi penjalaran 

tsunami seperti pada Gambar 4.4 
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Gambar 4.4 Hasil Simulasi Layer 02 

Magnitude Gempa 6,4 Mw 

 Pada Gambar 4.4 menunjukkan hasil 

penjalaran tsunami pada layer 02 yang 

lebih detail dari layer 01. Tetapi pada layer 

02 belum terlihat dengan jelas penjalaran 

tsunami di wilayah Pesisir Kota Mataram. 

Maka simulasi gelombang akan 

dilanjutkan dengan area yang lebih kecil 

yang memperlihatkan daerah penelitian 

yaitu di pesisir Kota Mataram. 

 
c. Simulasi Layer 03 

 Hasil simulasi penjalaran tsunami 

pada layer 03 dengan magnitude gempa 

6.4 Mw diperoleh hasil penjalaran tsunami 

seperti pada Gambar 4.5, Gambar 4.6, 

Gambar 4.7 dan Gambar 4.8. Sebaran 

tsunami pada menit ke-0 menunjukkan 

gelombang tsunami belum mengimbas 

pesisir Kota Mataram. Setelah menit ke- 

10 simulasi menunjukkan gelombang 

tsunami mulai terlihat mendekati pesisir 

Kota Mataram. Selanjutnya, Pada menit 

ke- 13 gelombang tsunami sudah 

mengimbas pesisir Kota Mataram dan 

Run-Up maksimum tsunami pada menit 

ke- 17. 

Gambar 4.5. Hasil Simulasi Pada 

Menit Ke-0 dengan Magnitude Gempa 

6,4 Mw  

 

Gambar 4.6. Hasil Simulasi Pada 

Menit Ke-10 dengan Magnitude 

Gempa 6,4 Mw 

 

Gambar 4.7. Hasil Simulasi Pada Menit 

Ke-13 dengan Magnitude Gempa 6,4 

Mw 
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Gambar 4.8. Hasil Simulasi Pada 

Menit Ke-17 dengan Magnitude 

Gempa 6,4 Mw 

Dari gambar diatas terlihat bahwa 

sebaran rambatan tsunami pada layer 03 

sudah mencapai daerah–daerah yang 

berada di Kecamatan Ampenan dan 

Kecamatan Sekarbela. Run-Up 

maksimum tsunami yang terjadi pada 

menit ke- 17 ditentukan berdasarkan 

panjang jangkauan dan kedalaman 

genangan tsunami. Panjang genangan 

tsunami yang terjadi di pesisir Kota 

Mataram mencapai 326,03 meter dari 

garis pantai Kota Mataram. Adapun 

kedalaman genangan tsunami yang terjadi 

di pesisir Kota Mataram sangat rendah 

yaitu berkisar 0 – 0,3 meter. Berdasarkan 

data hasil simulasi tersebut diperoleh luas 

daerah genangan tsunami pada masing- 

masing kecamatan adalah di Kecamatan 

Ampenan 21,967 km2 (0,24% dari luas 

total Kecamatan Ampenan yaitu 

9.192,897 km2),  sedangkan di Kecamatan 

Sekarbela 499,011 km2 (4.42% dari luas 

total Kecamatan Sekarbela yaitu 

11.292,008 km2). Simulasi pada layer 03 

juga menunjukkan waktu yang diperlukan 

gelombang tsunami untuk mencapai 

pesisir Kota Mataram dari lokasi sumber 

gempa adalah 13 menit. 

4.2.2. Magnitude Gempa 7,0 Mw 

a.  Layer 01. 

Dengan pembangkit gelombang awal 

berupa data patahan, didapatkan hasil 

seperti pada Gambar 4.9. Waktu yang 

diperlukan tsunami untuk mencapai 

pesisir Kota Mataram adalah 13 menit. 

Simulasi juga menunjukkan pada menit ke 

0 tinggi gelombang awal 0,85 meter dan 

Sepanjang waktu penjalaran gelombang 

tertinggi 1,70 meter. Hal ini menunjukkan 

bahwa tinggi gelombang awal dipengaruhi 

karakteristik besarnya gempa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Hasil Simulasi Layer 01 

dengan Data Patahan Magnitude Gempa 

7,0 Mw 
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b. Simulasi Layer 02 

Dengan menggunakan area batimetri 

yang lebih kecil pada layer 02, diperoleh 

hasil simulasi penjalaran tsunami seperti 

pada Gambar 4.10 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.10 Hasil Simulasi Layer 02 

Magnitude Gempa 7,0 Mw. 

 
Pada Gambar 4.10 menunjukkan 

hasil penjalaran tsunami pada layer 02 

yang lebih detail dari layer 01, tetapi pada 

layer 02 belum terlihat dengan jelas 

penjalaran tsunami di wilayah Pesisir Kota 

Mataram. 

c. Simulasi Layer 03 

Hasil simulasi penjalaran tsunami pada 

layer 03 dengan magnitude gempa 7,0 Mw 

diperoleh hasil penjalaran tsunami seperti 

pada Gambar 4.11, Gambar 4.12, Gambar 

4.13 dan Gambar 4.14. Sebaran tsunami 

pada menit ke-0 menunjukkan gelombang 

tsunami belum mengimbas pesisir Kota 

Mataram. Setelah menit ke- 10 simulasi 

menunjukkan gelombang tsunami mulai 

terlihat mendekati pesisir Kota Mataram. 

Selanjutnya, Pada menit ke- 13 

gelombang tsunami sudah mengimbas 

pesisir Kota Mataram dan Run-Up 

maksimum tsunami terjadi pada menit ke- 

17.

   Gambar 4.11. Hasil Simulasi pada Menit  

  ke-0 dengan Magnitude Gempa 7,0Mw  

 

Gambar 4.12. Hasil Simulasi pada Menit 

Ke-10 dengan Magnitude Gempa 7,0Mw 

 

 
Gambar 4.13. Hasil Simulasi pada Menit 

Ke-13 dengan Magnitude Gempa 7,0Mw 
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Gambar 4.14. Hasil Simulasi pada Menit 

Ke-17 dengan Magnitude Gempa 7,0Mw  

 
Dari gambar diatas terlihat bahwa 

sebaran rambatan tsunami pada layer 03 

sudah mencapai daerah – daerah yang 

berada di Kecamatan Ampenan dan 

Kecamatan Sekarbela. Berdasarkan Run-

Up maksimum tsunami pada menit ke- 17 

didapatkan panjang jangkauan tsunami 

mencapai 687.59 meter dari garis pantai 

Kota Mataram dengan kedalaman yaitu 

Berkisar 0-1,70 meter. Luas daerah 

genangan tsunami di pesisir Kota 

Mataram pada masing - masing 

kecamatan adalah Kecamatan Ampenan 

728,308 km2 (7,92% dari luas total 

Kecamatan Ampenan yaitu 9.192,897 

km2), sedangkan di Kecamatan Sekarbela 

1.294,195 km2 (11,46% dari luas total 

Kecamatan Sekarbela yaitu 11.292,008 

km2). Simulasi pada layer 03 juga 

menunjukkan waktu yang diperlukan 

gelombang tsunami untuk mencapai 

pesisir Kota Mataram dari lokasi sumber 

gempa adalah 13 menit.  

Berdasarkan hasil simulasi dengan 

pembangkit gelombang awal berupa 

model patahan dengan skenario 

magnitude gempa 6,4 Mw dan 7,0 Mw 

menunjukkan bahwa hasil skenario 

menggunakan magnitude gempa 7,0 Mw 

lebih besar dibandingkan dengan 

magnitude gempa 6,4 Mw.  

 

5. SIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Hasil simulasi tsunami dengan 

skenario magnitude gempa 6,4 Mw 

dan 7,0 Mw menunjukkan sebaran 

rambatan tsunami sudah mencapai 

daerah – daerah yang berada di 

Kecamatan Ampenan dan Kecamatan 

Sekarbela. 

2. Panjang jangkauan genangan 

tsunami dengan skenario magnitude 

gempa 6,4 Mw di pesisir Kota 

Mataram mencapai 326,03 meter dari 

garis pantai Kota Mataram dengan 

kedalaman genangan tsunami 

berkisar 0 – 0,30 meter. Adapun 

dengan menggunakan skenario 

magnitude gempa 7,0 Mw didapatkan 

panjang jangkauan genangan tsunami 

di pesisir Kota Mataram mencapai 

687.59 meter dari garis pantai Kota 

Mataram dengan kedalaman 

genangan tsunami yaitu berkisar 0–

1,70 meter. 

3. Luas daerah genangan tsunami di 

pesisir Kota Mataram dengan 

skenario magnitude gempa 6,4 Mw 

pada masing- masing kecamatan 

adalah Kecamatan Ampenan 21,967 

km2 (0,24% dari luas total Kecamatan 
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Ampenan yaitu 9.192,897 km2), 

sedangkan di Kecamatan Sekarbela 

499,011 km2 (4.42% dari luas total 

Kecamatan Sekarbela yaitu 

11.292,008 km2). Adapun Luas 

daerah genangan tsunami di pesisir 

Kota Mataram dengan skenario 

magnitude gempa 7,0 Mw pada 

masing- masing kecamatan adalah 

Kecamatan Ampenan 728,308 km2 

(7,92% dari luas total Kecamatan 

Ampenan), sedangkan di Kecamatan 

Sekarbela 1.294,195 km2 (11,461% 

dari luas total Kecamatan Sekarbela). 

4. Hasil simulasi tsunami dengan 

program COMCOT V1.7 

menggunakan skenario magnitude 

gempa 6,4 Mw dan 7,0 Mw didapatkan 

waktu tempuh penjalaran gelombang 

tsunami dari sumber gempa sampai 

ke Pesisir Kota Mataram adalah 15 

menit. 

 
5.2. Saran 

Saran yang dapat diberikan 

berdasarkan pengalaman dan hasil 

penelitian adalah sebgai berikut: 

1. Perlu dikaji ulang proses griding 

dengan perangkat lunak Surfer 8 

karena perangkat lunak tersebut tidak 

dapat menginterpolasi dengan baik 

titik-titik koordinat dan ketinggian 

elevasi pada peta topografi. 

2. Simulasi pada penelitian ini belum 

memperhitungkan gundukan pasir di 

pantai dan tembok pantai Ampenan 

yang dapat mengurangi besarnya 

genangan tsunami, Oleh karena itu 

perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. 

3. Perlu dilakukan pemetaan yang lebih 

akurat tentang daerah pemukiman 

maupun sarana yang terdapat di 

Pesisir Kota Mataram agar 

memudahkan dalam perencanaan 

mitigasi bencana. 

4. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 

di daerah yang rawan bencana, 

khususnya tsunami dan cara mitigasi 

yang tepat. 
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