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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dari hasil analisis percepatan 

tanah maksimum, intensitas maksimum gempa dan periode ulang gempa di Jawa 

Barat periode data gempa tahun 1974 – 2016 didapatkan beberapa kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Percepatan tanah maksimum berkisar di Jawa Barat berkisar antara  

27.76 Gal – 110.01 Gal dan nilai intensitas maksimum gempanya 

berkisar antara VI MMI – VIII MMI dengan metode Donovan. 

Sedangkan untuk metode Matuschka diketahui nilai percepatan tanah 

maksimum di Jawa Barat berkisar antara 69.16 Gal – 229.55 Gal dan 

nilai intensitas maksimum gempanya berkisar antara VI MMI – VIII 

MMI. 

2. Tingkat kerentanan seismik tertinggi berada di daerah Cianjur, 

kecamatan Cidaun tepatnya pada koordinat 7°28’39.047 LS dan 

107°16’44.213’’ BT. Tingginya kerentanan seismik diakibatkan oleh 

tingginya nilai percepatan tanah maksimum dan intensitas maksimum 

gempa yang diperoleh pada daerah tersebut juga faktor geologi yang 

berada pada daerah tersebut. 

3. Hasil korelasi dari Metode Donovan dan Metode Matuschka dengan 

frekuensi gempa dan salah satu event gempa yang paling merusak 

dapat ditentukan metode yang paling sesuai dengan keadaan wilayah 

Jawa Barat yaitu Metode Matuschka. 

4. Hasil perhitungan b value untuk 5 wilayah dengan Ms≥4.0 SR nilainya 

beriksar 0.40 – 0.79 dengan indeks seismisitas pertahun berkisar antara 

0.21 – 0.85. 

5. Probabilitas terbesar terhadap kejadian gempa berada pada wilayah 4 

untuk periode 42 tahun sebesar 91.9% dengan periode ulang gempa 

tercepat yaitu 17 tahun. Periode ulang yang pendek biasanya
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berkorelasi dengan wilayah dengan aktivitas kegempaan yang relatif 

tinggi, dan sebaliknya. 

5.2  Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa saran, 

diantaranya yaitu: 

1. Untuk memperoleh hasil percepatan tanah maksimum dan intensitas 

maksimum gempa yang lebih baik, sebaiknya digunakan 

perbandingan perhitungan rumus empiris dengan alat akselerograf bila 

alat tersebut sudah memadai dan tersebar di wilayah penelitian. 

2. Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan mempertimbangkan faktor-

faktor lain selain tingkat seismisitas dan faktor geologi,  yaitu kualitas 

infrastruktur, kepadatan penduduk, kondisi tanah dan sebagainya. 

 


