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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Likuifaksi adalah proses berkurangnya kekuatan geser tanah akibat 

beban seismik ketika terjadi gempa bumi. Menurut Towhata (2008) 

likuifaksi terjadi pada tanah yang berpasir lepas (tidak padat) dan jenuh air. 

Seiring naiknya tekanan air yang diakibatkan oleh guncangan gempa, maka 

tegangan efektif (σ’) menjadi berkurang. Kondisi ini dapat dinyatakan 

sebagai berikut: 

' uσ σ= −  (2.1) 

dengan, 

σ’ = tegangan efektif, 

σ = tegangan total (berat permukaan tanah) 

u = tekanan air pori 

Modulus geser pasir menurun bersamaan dengan turunnya tegangan 

efektif. Kekuatan geser pasir menurun dengan (tegangan efektif) tan φ. 

Dengan begitu tanah berpasir menjadi melunak (mencair). Pada kasus yang 

ekstrim, tegangan efektif menjadi nol. Tegangan efektif adalah ketika terjadi 

adanya gaya kontak antar butiran pasir. Tegangan efektif nol menyatakan 

tidak adanya gaya kontak tersebut. Sehingga butiran pasir benar-benar 

mengapung bebas dalam air. Sehingga pasirpun menjadi seperti mencair. 

Oleh karenanya, ketika hal itu terjadi maka tanah tersebut tidak mampu 

menoppang beban diatasnya dan menyebabkan amblasnya bangunan, miring 

ataupun longsor. Yoshimi dan Tokimatsu (1977) menyebutkan bahwa 

tekanan air pori yang terjadi pada lapisan tanah di bawah bagian tengah 

bangunan lebih kecil daripada di bagian tepi struktur. Berdasarkan uji model 

laboratorium dan pengamatan lapangan selama gempa Niigata pada 1964, 

peninngkatan tekanan air pori pada lapisan tanah pasir di bawah bangunan 
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menyebabkan penurunan bangunan akan semakin besar. Bangunan yang 

lebih berat akan mengalami penurunan yang kecil bila dibandingkan dengan 

bangunan yang lebih ringan (Gambar 2.1). 

 

Gambar 2.1 Pengaruh tekanan kontak dan tekanan air pori terhadap penurunan 

(Yoshimi dan Tokimatsu, 1977) 

 

 

Gambar 2.2 Diagram perkemebangan mikrozonasi sesismik (Kaneko dkk., 2008) 
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Mikrozonasi seismik dalam perkembanganya tidak hanya ditujukan 

untuk memetakan bahaya atau wilayah rawan gempa bumi, tetapi juga untuk 

penilaian resiko dan penanggulangan bencana gempa bumi. Skema 

perkembangan mikrozonasi seismik ini seperti pada Gambar 2.2 (Kaneko 

dkk., 2008). Mikrozonasi seismik yang sederhana meliputi identifikasi 

sumber dan mangnitudo gempa, analisis lintasan dan pergerakan permukaan 

tanah. 

 

2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu 

Muntohar (2009) melakukan penelitian pendahuluan untuk menentukkan 

percepatan pergerakan permukaan tanah (peak ground acceleration/PGA) 

akibat gempa bumi 27 Mei 2006. Analisis dilakukan dengan menggunakan 

data sondir. Percepatan pergerakan permukaan tanah dihitung dengan 

analisis-balik (back-analysis) berdasarkan kejadian likuifaksi di Kampus 

Terpadu UMY. Magnitudo gempa yang digunakan dalam analisis adalah 

6,3.Mw yang merupakan magnitudo gempa 27 Mei 2006. Hasil analisis-

balik menunjukkan bahwa percepatan gempa antara 0,23 g dan 0,54 g telah 

menyebabkan likuifaksi 50% lapisan pasir di bawah permukaan tanah 

(Gambar 2.3). Secara umum, percepatan gempa di permukaan tanah sebesar 

0,36 g hingga 0,68 g diperkirakan dapat memicu terjadinya likuifaksi. 

Kajian terhadap potensi likuifaksi dengan menggunakan hasil uji 

penetrasi standard (standard penetration test/SPT) yang dilakukan oleh 

Muntohar  (2010a). Lokasi kajian berada di Kampus Terpadu Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta. Berdasarkan hasil uji awal berupa distribusi 

ukuran partikel tanah (Gambar 2.3) diketahui bahwa lokasi yang diuji sangat 

rentan terhadap risiko likuifaksi. Keadaan ini adalah kondisi umum untuk 

wilayah Bantul seperti ditunjukkan pula pada Gambar 2.4 (Koseki dkk., 

2007). Hasil penelitian ini menunjukkan potensi likuifaksi dapat terjadi di 

kedalaman 5 m hingga 20 m dari permukaan tanah dengan probabilitas 

kejadian berkisar 5% hingga 90%.  
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Gambar 2.3 Distribusi ukuran partikel tanah di area yang diuji 

(Muntohar, 2010a). 

 

Gambar 2.4 Distribusi ukuran partikel tanah di beberapa daerah di Bantul 

(Koseki dkk., 2007) 

 

Kajian untuk mengetahui percepatan gempa di permukaan tanah 

ketika gempa bumi 27 Mei 2006 di Yogyakarta menjadi menarik karena 
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tidak terdapat data pencatatan seismik. Elnashai dkk. (2007) membuat 

estimasi PGA berdasarkan rekaman seismik pada Stasiun BMG Yogyakarta 

(YOGI). Percepatan gempa di permukaan tanah untuk daerah Bantul 

diperkirakan berkisar antara 0,183 g hingga 0,303 g pada arah vertikal, dan 

0,197 g hingga 0,336 g pada arah horisontal. Nilai percepatan gempa di 

permukaan tanah mencapai maksimum di daerah dekat patahan yaitu 0,49 g 

pada arah horizontal dan 0,47 g pada arah vertikal. 

 

 

Gambar 2. 5 Estimasi percepatan gempa di permukaan tanah (a) lokasi bangunan 

Masjid, (b) lokasi bangunan Perpustakaan UMY (Muntohar, 2009). 

 

Menggunakan data yang disajikan oleh Muntohar (2009), Muntohar 

(2010b) melakukan estimasi penurunan permukaan tanah akibat likuifaksi 

dengan menggunakan hasil uji CPT dan teknik mitigasi dengan 
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menggunakan teknik kolom-kapur (lime-column). Lokasi yang diuji adalah 

di dekat unit Masjid Kampus. Penurunan permukaan tanah yang terjadi 

diperkirakan berkisar 2,5 cm hingg 13,5 cm. Setelah mitigasi dengan kolom-

kapur, penurunan yang terjadi di permukaan tanah berkurang (Gambar 2.6) 

yang besarnya bergantung pada nilai percepatan seismik permukaan tanah 

maksimum. 

 

Gambar 2.6 Estimasi penurunan permukaan tanah sebelum dan sesudah mitigasi 

dengan kolom-kapur (a) amax = 0,34 g, (b) amax = 0,69 g (Muntohar, 2010b) 

 

Soebowo dkk. (2007) melakukan kajian potensi likuifaksi dan 

penurunan permukaan tanah di zona patahan Opak, Patalan Bantul. Analisis 

dilakukan berdasarkan data-data N-SPT, CPT/CPTu dengan nilai PGA di 

permukaan sebesar 0,25 g, skala gempabumi Mw 6,2, jarak sumber gempa 

terhadap daerah studi kurang lebih 5 - 10 km sekitar patahan aktif Opak, dan 

muka air tanah setempat. Hasil analisis menunjukkan bahwa hampir semua 

titik telah terjadi likuifaksi dengan kedalaman bervariasi mulai - 0.4 hingga 

– 6 meter. Analisis likuifaksi dan penurunan dengan metode Ishihara dan 

Yoshimine (1990), dengan nilai faktor aman diambil hasil evaluasi potensi 
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likuifaksi dan menggunakan Software LIQIT, maka penurunan total lapisan 

tanah terutama terkonsentrasi di bagian tengah Patalan, bervariasi antara 2 

hingga 10 cm, dengan penurunan terbesar (> 10cm). Pola penyebaran 

penurunan setidaknya sangat dikontrol oleh segmen dari patahan Opak 

(Gambar 2.7). 

 

Gambar 2.7 Sebaran penurunan akibat likuifaksi di daerah Patalan, Bantul, 

Yogyakarta dan sekitarnya (Soebowo dkk., 2007) 

 

Tingkat kerusakan bangunan akibat pengaruh penurunan permukaan 

tanah karena likuifaksi menurut Ishihara dan Yosimine (1992) seperti 

disajikan pada Tabel 2.1. Shibata dan Teparaksa (1988) menyajikan 

rekaman peristiwa gempa bumi yang menyebabkan likufaksi dan kerusakan 

bangunan. Magnitudo gempa bumi yang tercatat berkisar dari Mw 6,6 

hingga Mw 7,8 dengan percepatan seismik pemukaan tanah (amax) antara 0,1 

g hingga 0,8 g.  

Gempa bumi yang terjadi di Niigata, Jepang pada 16 Juni 1964 

memiliki kekuatan 7,3 skala Ritcher dengan percepatan seismik permukaan 

tanah maksimum 0,16 kali percepatan gravitasi (amax = 0,16 g). Likuifaksi 

terjadi pada lapisan tanah pasir jenuh yang menyebabkan terjadinya 

penurunan tanah. Sebagai akibatnya bangunan di atasnya mengalami 
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kerusakan berat. Rata-rata penurunan bangunan berkisar 90 cm pada daerah 

yang terdampak likuifaksi (Ishihara dan Koga, 1981). 

 

Tabel 2. 1 Hubungan antara penurunan permukaan tanah dan derajat kerusakan 

bangunan (Ishihara dan Yosimine, 1992) 

Derajat Kerusakan Penurunan (cm) Fenomena di permukaan tanah 

Ringan hingga tidak ada 

kerusakan 

0 – 10 Retakan minor 

Menengah 10 – 30 Retakan kecil, pasir halus keluar 

dari pemukaan tanah 

Berat 30 – 70 Retakan besar, pasir halus 

menyembur, deformasi lateral 

 

2.2 Metode Estimasi Potensi Likuifaksi 

Prinsip dasar dalam evaluasi likuifaksi tanah adalah menghitung dua 

variabel utama yaitu (1) perilaku seismik tanah atau cyclic stress ratio 

(CSR) yang merupakan tegangan siklik yang menyebabkan likuifaksi dan 

(2) kemampuan tanah untuk menahan likuifaksi atau cyclic resistance ratio 

(CRR). Estimasi nilai CRR pada tanah berpasir dapat dihitung dengan 

menggunakan data lapangan dapat didasarkan pada data hasil uji penetrasi 

standar atau standard penetration test (SPT), uji sondir atau cone 

penetration test (CPT), pengukuran kecepatan gelombang geser atau shear 

wave velocity (Vs). Masing-masing jenis pengujian tersebut memiliki 

kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun diantara ketiga 

metode tersebut, metode CPT memiliki kualitas data yang sangat baik 

(Youd dan Idriss, 2001; Robertson, dan Wride, 1998). 

Metode analisis likuifaksi pada awalnya adalah analisis deterministik 

dengan menghasilkan suatu kurva yang mengindentifikasi suatu tanah 

mengalami likuifaksi atau tidak. Pada analisis deterministik, likuifaksi akan 

terjadi jika nilai faktor keamanan (factor of safety, FS) kurang dari dan sama 

dengan satu, FS ≤ 1. Faktor keamanan ini merupakan perbandingan antara 

CRR dan CSR (FS = CRR/CSR). Sedangkan likuifaksi tidak akan terjadi 

bila FS > 1. Metode analisis probabilistik merupakan pengembangan dari 



BAB II TINJAUAN PUSTAKA 13 

 LAPORAN PENELITIAN KOMPETISI PENELITIAN DOSEN 2010 

metode deterministik yang didasarkan pada derajat ketidakpastian 

(uncertainties). Pada beberapa kasus yang ada, metode probabilistik ini 

memberikan hasil estimasi yang lebih baik daripada metode deterministik 

(Juang dkk., 2002; Cetin dkk., 2004; Moss dkk., 2006). Untuk evaluasi CSR 

tidak ada perbedaan dalam penelitian-penelitian terdahulu yaitu mengacu 

pada persamaan (2.1) yang diusulkan oleh Seed dan Idriss (1971) 

sebagaimana dituliskan dalam Robertson (2004).  

max0,65
' '

av vo
d

vo vo

a
CSR r

g

τ σ

σ σ

  
= = ⋅ ⋅  

   
 (2.1) 

dengan avτ  adalah tegangan geser siklik yang didekati dengan percepatan 

permukaan tanah maksimum arah horisontal (amax), g merupakan percepatan 

gravitasi = 9,81 m/s
2
, voσ  dan 'voσ  adalah tegangan overburden vertikal 

total dan efektif, dan rd adalah faktor pengurangan tegangan yang 

merupakan fungsi kedalaman (z). Hubungan kedalaman z dan nilai rd ini, 

menurut Seed dan Idriss (1971) adalah seperti disajikan pada Gambar 2.8. 

Secara analitik hubungan tersebut dapat didekati dengan fungsi seperti 

dituliskan pada persamaan (2.2). 

1 0,00765 untuk 9,15 m

1,174 0,0267 untuk 9,15 23 m

0,744 0,008 untuk 23 30 m

0,5 untuk 30 m

d

z z

z z
r

z z

z

− <


− ≤ ≤
= 

− < ≤
 >

 (2.2) 

dengan z adalah kedalaman dengan satuan m. Walaupun Robertson (2004) 

menyebutkan bahwa persamaan (2.2) tersebut memberikan hasil estimasi 

yang baik, Cetin dkk. (2004) menjelaskan bahwa estimasi rd tersebut 

menghasilkan nilai bias. 

Sedangkan untuk evaluasi CRR terdapat beberapa usulan, namun 

dalam NCEER workshop pada tahun 1996 (Youd dan Idriss, 2001) 

digunakan pendekatan yang dibuat oleh Robertson dan Campanella (1985) 

dengan beberapa perbaikan. Gambar 2.9 menyajikan diagram alir untuk 

estimasi CRR. Nilai CRR adalah : 
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Gambar 2.8 Faktor pengurangan tegangan rd dan kedalaman 

(Seed dan Idriss, 1971) 

( )
( )

( )
( )

1

1

7.5

3

1

1

0,833 0,05 untuk 50 
1000

93 0,08 untuk 50 160
1000

c N cs
c N cs

c N cs
c N cs

q
q

CRR

q
q

  
 ⋅ + < 
   


= 


 
⋅ + < < 
  

 (2.3) 

Selanjutnya faktor keamanan (FSL) terhadap likuifaksi dapat dihitung 

berdasarkan persaamaan (2.4). 

7,5

L

CRR
FS MSF

CSR

 
= ⋅ 
 

 (2.4) 

dengan MSF adalah faktor pengali besar gempa (magnitude scaling factor) 

yaitu faktor pengali besar gempa dalam skala momen Mw = 7,5 agar setara 

dengan CRR untuk gempa. Besarnya MSF yang diusulkan dalam Youd dan 

Idriss (2001) seperti dituliskan pada persamaan (2.5). 

2,56

174

w

MSF
M

=  (2.5) 
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START

FOR i = 1,	, k

n1 = 1

CPT DATA : 

(1) cone, qc

(2) shaft, fs

SOIL DATA :

(1) Soil layers

(2) Vertical stress: 

vo, ’vo

(1) Q = Cn.(qc - vo)/100

(2) F = (fs.100)/((qc - vo)

(3) Ic = [(3,47 – log Q)
2

+ (1,22 + log F)
2
]
0,5

Cn,i = (100/ ’vo)
n,i

Ic ? ni = 0,5
Ic ≤ 1,64

1,64 < Ic < 3,30

ni = (Ic – 1,64).0,3 + 0,5

No
n < 0,01 ?

ni = 1,0
Ic ≥ 3,30

kc ?

Ic ≤ 1,64

Ic ≥ 2,60
F ?

1,64 < Ic < 2,60

(qc1N)cs = kc.(qc1N)

No liquefible

F > 1%

F > 0,5%, and

1,64 < Ic < 2,36

CRR7,5 = 0,833(qc1N)cs/

1000 + 0,05

(qc1N)cs < 50

50  (qc1N)cs  160

CRR7,5 = 93[(qc1N)cs/1000]
3

+ 0,08

END

kc = -0,403Ic
4

+ 5,581Ic
3

–

21,63Ic
2

+ 33,75Ic – 17,88

kc = 1

Iterate

(qc1N)cs > 160

 

Gambar 2. 9 Diagram alir untuk evaluasi CRR7.5 

(dimodifikasi dari Robertson, 2004). 
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Berdasarkan kriteria yang diberikan oleh Robertson dan Wride (1998), 

Lapisan tanah yang memiliki nilai Ic > 2,6 dan (qc1N)cs > 160 kg/cm
2
 

memiliki criteria sebagai lapisan tak-likuifaksi (non-liquefiable).  

2.3 Metode Estimasi Penurunan Tanah 

Likuifaksi akan menjadi masalah serius bila menyebabkan terjadinya 

keruntuhan gedung sebagai akibat penurunan permukaan tanah selama 

goncangan gempa bumi. Penurunan permukaan tanah ini terjadi pada 

regangan yang relative kecil (small-strain) setelah likuifaksi (post-

liquefaction). Ishihara dan Yoshimine (1992) merumuskan suatu hubungan 

antara regangan volumterik (εv), kerapatan relative (Dr), dan faktor 

keamanan terhadap likuifaksi (FSL) berdasarkan hasil uji laboratorium yang 

dilakukan oleh Nagase dan Ishihara (1988). Hubungan tersebut disajikan 

pada Gambar 2.10. Nilai regangan volumetrik sebagai akibat disipasi 

tekanan air pori saat goncangan gempa akan digunakan untuk penghitungan 

penurunan permukaan tanah. 

Rumusan pada Gambar 2.10 diperbaiki oleh Zhang dkk (2002) yang 

mengganti variabel kerapatan relatif dengan nilai tahanan ujung seisimik 

(qc1N). Nilai qc1N ini telah digunakan dalam analisis potensi likuifaksi seperti 

dijelaskan pada Gambar 2.11. Hubungan yang diberikan oleh Gambar 2.11 

ini memiliki kelebihan yaitu memperhitungkan magnitudo gempa (Mw), dan 

percepatan gempa di permukaan tanah (amax), nilai tahanan ujung seismik 

(qc1N), dan sifat-sifat tanah lainnya (berat volume tanah, derajat jenuh air). 

Untuk permukaan tanah yang relatif datar, bila dianggap pergerakan arah 

lateral tidak terjadi atau sangat kecil setelah gempa bumi, sehingga regangan 

voumetrik akan sama dengan regangan vertikal. Penurunan permukaan 

tanah dapat dihitung dengan melakukan integral regangan vertikal untuk 

setiap lapisan tanah pada seluruh kedalaman (Persamaan 2.6). Hasil 

penghitungan penurunan permukaan tanah ini juga sebagai indek-potensi 

likuifaksi penyebab penurunan yang dapat digunakan sebagai perancangan 

bangunan tahan gempa (Zhang dkk., 2002). 
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,

10

z j

v v i i

i

S dz zε ε
=

= = ∆∑∫  (2.6) 

dengan εv,i adalah regangan volumetrik pasca likuifaksi pada lapisan tanah 

ke-i dan ∆zi adalah tebal lapisan tanah ke-i. Secara empirik, besarnya 

regangan vertical seismik sebagai fungsi dari faktor aman dan nilai tahanan 

ujung seismik diberikan dalam persamaan-persamaan pada Tabel 2.2. 

 

Gambar 2. 10 Hubungan antara regangan volumetric, kerapatan relative, dan 

faktor keamanan terhadap likuifaksi (Ishihara dan Yoshimine, 1992). 
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Gambar 2. 11 Hubungan nilai tahanan ujung seismic dan regangan volumetrik 

untuk beragam faktor keamanan (Zhang dkk., 2002) 

 

Tabel 2. 2 Persamaan empirik regangan seismik 

Faktor 

Aman (FS) 

Nilai Tahanan Ujung 

Seismik (qc1N)cs 
Regangan Seismik (εv) 

≤ 0,5 ( )133 200c N cs
q≤ ≤  ( )

0,82

1102 c N cs
q

−
 

0,6 

( )133 147c N cs
q≤ ≤  ( )

0,82

1102 c N cs
q

−
 

( )1147 200c N cs
q< ≤  ( )

1,45

12411 c N cs
q

−
 

0,7 

( )133 110c N cs
q≤ ≤  ( )

0,82

1102 c N cs
q

−
 

( )1110 200c N cs
q< ≤  ( )

1,42

11701 c N cs
q

−
 

0,8 

( )133 80c N cs
q≤ ≤  ( )

0,82

1102 c N cs
q

−
 

( )180 200c N cs
q< ≤  ( )

1,46

11690 c N cs
q

−
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Faktor 

Aman (FS) 

Nilai Tahanan Ujung 

Seismik (qc1N)cs 
Regangan Seismik (εv) 

0,9 

( )133 60c N cs
q≤ ≤  ( )

0,82

1102 c N cs
q

−
 

( )160 200c N cs
q< ≤  ( )

1,48

11430 c N cs
q

−
 

1,0 ( )133 200c N cs
q≤ ≤  ( )

0,93

164 c N cs
q

−
 

1,1 ( )133 200c N cs
q≤ ≤  ( )

0,65

111 c N cs
q

−
 

1,2 ( )133 200c N cs
q≤ ≤  ( )

0,69

19,7 c N cs
q

−
 

1,3 ( )133 200c N cs
q≤ ≤  ( )

0,71

17,6 c N cs
q

−
 

2,0 ( )133 200c N cs
q≤ ≤  0 

 

2.4 Indeks Potensi Likuifaksi 

Indeks Potensi Likuifaksi atau Liquefaction Potential Index (LPI) 

adalah suatu indeks yang digunakan untuk estimasi potensi likuifaksi yang 

menyebabkan kerusakan fondasi. Metode ini pertama kali dikembangkan 

oleh Iwasaki dkk. (1978). LPI menganggap bahwa kerusakan likuifaksi 

adalah sebanding terhadap kondisi berikut : 

(1) Ketebalan lapisan yang terlikuifaksi (liquefied layer), 

(2) Jarak lapisan terlikuifaksi terhadap permukaan tanah, dan 

(3) Jumlah lapisan dengan nilai faktor keamanan kurang dari satu (FSL < 1). 

Anggapan tersebut dirumuskan dalam persamaan 2.7. 

∫=

m

dzzwFLPI

20

0

)(  (2.7) 

dengan, 

F = 1 – FS   untuk FS ≤ 1, 

F = 0   untuk FS > 1, dan 

w(z) merupakan fungsi bobot (weighting) yang bergantung pada kedalaman, 

yaitu w(z) =  10 – 0,5 z, dengan z adalah kedalaman lapisan pasir (m). 
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Berdasarkan definisi yang diberikan dalam persamaan 2.7, nilai LPI 

dapat berkisar dari 0 untuk suatu lokasi dimana tidak terjadi likuifaksi 

hingga 100 untuk lokasi dimana faktor keamanan sama dengan nol di 

seluruh kedalaman 20 m. 

Iwasaki dkk. (1982) dan Toprak dan Holzer (2003) melakukan 

kompilasi rekaman kasus likuifaksi dan membandingkan LPI  dengan 

tingkat kerusakan akibat likuifaksi. Iwasaki dkk. (1982) menyimpulkan 

bahwa likuifaksi dengan tingkat kerusakan yang tinggi terjadi di lokasi 

yang memiliki LPI > 15, dan sebaliknya tingkat kerusakan karena 

likuifaksi tidak terjadi di lokasi dengan LPI < 5. Toprak dan Holzer 

(2003) membuat korelasi penampakan permukaan karena likuifaksi 

dengan LPI untuk gempa Loma Prieta, California pada tahun 1898, dan 

menyimpulkan bahwa sand boiling dan deformasi lateral terjadi di lokasi 

yang memiliki nilai LPI > 5 dan 12. Hayati dan Andrus (2008) 

menggunakan nilai LPI untuk membuat peta potensi likuifaksi di 

Charleston, South Carolina berdasarkan riwayat gempa bumi tahun 1886. 

Hasil kajiannya menyimpulkan bahwa kerusakan berat akibta likuifaksi 

terjadi bila nilai LPI > 15. 

 

2.5 Kejadian Gempa Bumi Wilayah Yogyakarta 

Gempabumi adalah peristiwa alam karena proses tektonik maupun vulkanik. 

Gempabumi vulkanik hanya bisa dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di 

sekitar gunung  saja, gempa ini disebabkan oleh pergerakan dan tekanan 

magma di dalam perut gunung tersebut. Sedangkan gempabumi tektonik 

disebabkan dari pergerakan tektonik lempeng. Wilayah Provinsi DIY dan 

sekitarnya terletak pada jalur subduksi lempeng, yaitu lempeng Indo – 

Australia yang menyusup di bawah Lempeng Eurasia. Dengan demikian 

wilayah DIY merupakan wilayah yang rawan gempabumi baik tektonik 

maupun vulkanik. Catatan sejarah menyebutkan bahwa gempa besar sering 

terjadi di DIY di masa lalu. Pada tahun 1867 pernah terjadi gempa besar 

yang menyebabkan kerusakan besar terhadap rumah – rumah penduduk, 
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bangunan kraton, dan kantor – kantor pemerintah kolonial. Gempa lainnya 

terjadi pada 1867, 1937, 1943, 1976, 1981, 2001, dan 2006 (Gambar 2.12). 

Namun gempa dengan jumlah korban besar terjadi pada 1867, 1943 dan 

2006 (Tabel 2.3). 

Tabel 2.3 Riwayat gempa bumi yang merusak di Yogyakarta dan sekitarnya 

(Elnashai dkk., 2006) 

Tanggal Bulan Tahun Latitude 

(South) 

Longitude 

(East) 

Magnitudo/ 

Intensitas 

Kedalaman 

(km) 

- - 1797 - - 8.4 - 

- - 1833 - - 8.7 - 

4 January 1840 - - Tsunami - 

20 October 1859 - - Tsunami - 

10 June 1867 - - MM >VIII - 

28 March 1875 - - MM=V~VII - 

27 February 1903 8,00 106,00 7,9 25 

11 September 1921 11,35 110,76 7,5 - 

27 September 1937 8,88 110,65 7,2 - 

29 May 1955 10,30 110,50 6,4 - 

21 December 1962 9,00 112,40 6,3 - 

16 December 1963 6,40 105,40 6,1 - 

28 May 1972 11,05 116,97 6,2 - 

7 September 1974 9,80 108,48 6,5 - 

14 July 1976 8,22 114,87 6,5 36 

19 August 1977 11,16 118,41 7,9 33 

7 October 1977 9,95 117,32 6,3 33 

24 July 1979 11,15 107,71 6,9 31 

20 October 1979 8,32 116,02 6,2 33 

2 Nov 1979 7,66 108,25 6,0 25 

17 December 1979 8,41 115,96 6,3 33 

11 March 1982 9,27 118,48 6,4 33 

7 August 1982 11,14 115,42 6,2 33 

27 May 2006 7,96 110,46 6,3 10 

17 July 2006 9,22 107,32 7,7 34 
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Gambar 2. 12 Peta riwayat kejadian gempa besar di Yogyakarta dan sekitarnya 

untuk tahun 1990 – 2006 (Sumber: USGS) 
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Gambar 2. 13 Frekuensi magnitudo gempa bumi yang terjadi di dunia 

(Sumber: USGS) 

 

Berdasarkan Tabel 2.3, magnitude gempa bumi yang menyebabkan 

kerusakan adalah lebih besar dari skala Mw 6 atau berkisar antara Mw 6,1 
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hingga Mw 7,9. Bila digunakan data rekaman gempa bumi seluruh dunia 

yang dicatat oleh United State Geology Survey (USGS), gempa bumi yang 

paling terjadi dengan magnitudo Mw 4 hingga Mw 5. Magnitudo terbesar 

yang tercatat adalah Mw 9,5 (Gambar 2.13). Membandingkan magnitude 

gempa bumi yang pernah terjadi di wilayah Yogyakarta dengan magnitudo 

gempa bumi yang memicu terjadinya likuifaksi (Shibata dan Teparaksa, 

1988), maka wilayah Yogyakarta sangat rentan pula terhadap bahaya 

likuifaksi (Koseki dkk., 2007). 

 

2.6 Pengujian Sondir (cone penetration test) 

Pengujian sondir atau cone penetration test (CPT) dimaksudkan untuk 

menentukan kuat dukung tanah dengan cara menghitung nilai perlawanan 

penetrasi konus (qc) dan perlawanan gesek (qf). Perlawanan penetrasi konus 

adalah perlawanan tanah terhadap ujung konus yang dinyatakan dalam gaya 

per satuan luas. Alat sondir dengan bentuk ujung kerucut dengan sudut 60
o
, 

diameter dasar = 35,7 mm dengan luas penampang 10 cm
2
 dan mempunyai 

selubung geser dengan luas muka 150 cm
2
 (Gambar 2.14). 

Alat ini digunakan dengan cara menekan pipa dengan jalan memutar 

stang pemutar pada alat sondir untuk memasukkan bikonus ke dalam tanah 

dengan kecepatan 10 sampai 20 mm/detik. Setelah pipa masuk sedalam 20 

cm, pemutaran stang dihentikan. Pemutaran dilanjutkan kembali untuk 

menekan besi isi pipa. Pada penekan pertama ujung konus akan bergerak ke 

bawah sedalam 4 cm, dan jarum manometer bergerak. tekanan yang 

ditunjuk oleh manometer dicatat. Tekanan inilah yang disebut perlawanan 

penetrasi konus (qc). Pada penekanan berikutnya, konus dan mantelnya 

bergerak ke bawah. Nilai manometer yang terbaca adalah nilai perlawanan 

lekat (ft  = qc + qf). dicatat besarnya (ft). Hasil pengujian CPT ini dapat 

disajikan dalam bentuk grafik (Gambar 2.15) 
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Gambar 2.14 (a) Detail ukuran memendek kerucut sondir saat pembacaan nilai 

qc,(b) Detail ukuran meregang kerucut sondir pada saat pembacaan nilai (qc + qf) 

(ASTM D 3441) 

 

 

  (a)   (b)    (c) 

Gambar 2. 15 Hasil pengujian CPT (a) perlawanan ujung konis, qc ,(b) 

perlawanan gesek, fs, (c) Nilai banding gesek, fs/qc (Evett dan Liu, 2004 ) 
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2.7 Kerangka Teori 

Mengacu pada kajian pustaka dan landasan teori, dapat dibuat suatu 

kesimpulan sebagai kerangka teori sebagai berikut : 

1. Likuifaksi yang terjadi ketika gempa bumi meningkatkan tekanan air 

pori di bawah struktur bangunan. Kondisi ini memicu terjadinya 

kerusakan struktur akibat terjadinya penurunan permukaan tanah. 

Penurunan terbesar terjadi di bagian tepi struktur (Yoshimi dan 

Tokimtsu, 1977). Mikrozonasi seismik yang sederhana meliputi 

identifikasi sumber dan mangnitudo gempa, analisis lintasan dan 

pergerakan permukaan tanah (Kaneko dkk., 2008). 

2. Wilayah DIY merupakan wilayah yang rawan gempabumi baik tektonik 

maupun vulkanik. Catatan sejarah menyebutkan sedikitnya 26 gempa 

merusak terjadi di DIY dari 1867 hingga 2006. Magnitudo gempa 

merusak tersebut berkisar dari Mw 6,1 hingga Mw 7,9 (Elnashai dkk., 

2006). 

3. Parameter seismik yang penting untuk mengevaluasi potensi likuifaksi 

dan estimasi penurunan permukaan tanah adalah percepatan seismik 

permukaan tanah maksimum (amax). Estimasi penurunan dengan 

menggunakan uji CPT dan SPT mampu memberikan informasi 

terhaadap derajat kerusakan struktur bangunan (Ishihara dan Yosimine, 

1992). Untuk wilayah Yogyakarta, tidak terdapat data rekaman 

percepatan tanah ketika gempa bumi. Beberapa hasil penelitian 

memberikan nilai yang berbeda. Secara umum nilai percepatan seismik 

permukaan tanah maksimum berkisar dari 0,18 g hingga 0,68 g 

(Muntohar, 2009; Elnashai dkk, 2006; Soebowo dkk, 2007). 

4. Metode Indeks Potensi Likuifaksi (Liquefaction Potential Index) yang 

dikembangkan oleh Iwasaki dkk. (1978) dapat diterapkan untuk 

membuat mikro-zonasi potenti likuifaksi (Toprak dan Holzer, 2003; 

Hayati dan Andruss, 2008). 
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