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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 
Lahan adalah suatu lingkungan fisik tanah, iklim, relief, hidrologi dan 

vegetasi dimana fakta tersebut mempengaruhi potensi pengunaannya 

termasuk didalamnya kegiatan manusia. Faktor alam dan kegiatan manusia 

tersebut sangat mempengaruhi potensi alam termasuk didalamnya potensi 

terjadinya longsor lahan. Longsor lahan adalah pergerakan dari batuan atau 

tanah yang terpisah dari bagian dasar yang bergerak pada lereng pada daerah 

tertentu (Van Zuidam dalam Dedi Suryadi, 2006). 

Bentuk lahan secara dinamis mengalami perubahan selama proses 

geomorfologi bekerja pada bentuklahan tersebut. Proses geomorfologi antara 

lain meliputi proses pelapukan, erosi, dan gerak masa. Gerak masa tanah atau 

sering disebut tanah longsor merupakan salah satu bencana alami yang sering 

melanda daerah perbukitan di daerah tropis basah.  

Longsor lahan merupakan fenomena alam yang sering terjadi di 

wilayah Indonesia karena di dukung kondisi Indonesia merupakan daerah 

pertemuan antara beberapa lempeng tektonik. Selain itu Indonesia merupakan 

daerah tropis yang mempunyai curah hujan yang tinggi. 

Bencana adalah suatu peristiwa atau serangkaian peristiwa yang 

disebabkan oleh alam dan manusia atau perpaduan keduaanya. Bencana dapat 

mengakibatkan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan 

lingkungan, kerusakan sarana dan prasarana fasilitas umum serta 

menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan 

masyarakat. Bahaya longsor lahan secara dini dapat diminimalisir dengan 

cara memetakan lokasi bencana, termasuk wilayah-wilayah yang berpotensi 

terkena dampak dari bencana tersebut, tetapi pemetaan tersebut belum dapat 

memberikan kepastian kapan longsor lahan tersebut akan terjadi. Peta bahaya 

1 



2 
 

longsor lahan sebatas pada pemetaan bahaya longsor lahan dengan 

memberikan informasi potensi longsor lahan. 

Potensi longsor lahan adalah keadaan yang memungkinkan longsor 

lahan akan segera terjadi dalam waktu yang dekat atau jika seandainya 

longsor lahan telah terjadi ditempat itu, maka bahaya longsor lahan dapat 

diartikan sebagai tingkat longsor lahan yang akan terjadi dimasa yang akan 

datang. 

 Pemetaan bahaya longsor lahan diharapkan dapat memberikan arahan 

dalam mengambil keputusan dalam rangka pengaturan penggunaan lahan 

yang bertujuan untuk mengurangi resiko bencana sekecil mungkin.  

 Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu 

daerah yang terjadi tanah longsor, yang mana daerah tersebut secara 

administrasi dibatasi Kecamatan Karangpandan disebelah utara, disebelah 

selatan Kecamatan Jumantono, sebelah timur Kecamatan Tawangmangu, 

Jatioso dan sebelah barat Kecamatan Karanganyar. Daerah penelitian 

mempunyai topografi bervariasi dari datar hingga berbukit, struktur batuan 

yang bervariasi, jenis tanah yang bervariasi dan penggunaan lahan yang 

diolah secara intensif. Kondisi litologi yang sebagian besar kedap air dan 

struktur geologinya yang berlapis-lapis mempunyai potensi terjadinya longsor 

jika kondisi batuan dalam keadaan jenuh air. Tanah yang ada didaerah 

penelitian terdiri dari Mediteran coklat dan litosol coklat. Berdasarkan hasil 

orientasi lapangan Kecamatan Matesih pada tahun 2008 pernah terjadi 

longsor lahan yang mengakibatkan kerusakan jalan dan banyak vegetasi 

penutup yang rusak namun tidak terjadi korban jiwa. Bekas adanya longsor 

tersebut masih dapat ditemukan berupa longsornya perlapisan batuan dan 

tanah yang menyusun daerah penelitian. Fenomena ini dapat kita lihat 

terutama didesa Giribangun. 

Bencana Longsor lahan yang terjadi pada bulan Febuari 2009, 

permukiman penduduk di Matesih masih terancam longsor susulan, pada dini 

hari tebing di samping rumah salah satu penduduk, warga Dusun Pulerejo RT 

03/RW XII, Desa Plosorejo, Kecamatan Matesih, ambrol, dan retakan tebing 
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terus melebar. Meski tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu, namun tebing 

yang longsor setinggi 7 meter dengan panjang 12 meter dan lebar 2 meter itu, 

hampir menimpa rumah Kadus Pulerejo, yang berada tepat di bawahnya. 

(SoloPos Thursday, 05 February 2009)  

Tanah longsor juga memutuskan jalur alternatif menuju Kecamatan 

Tawangmangu melalui Kecamatan Matesih, karena longsoranya bukit di 

Dusun Ganongan, Desa Koripan. (Suara Merdeka Kamis, 27 Desember 2007) 

Dari pendataan yang dilakukan pemerintah daerah tahun 2009 saat ini 

setidaknya terdapat tujuh titik rawan longsor yang harus mendapatkan 

perhatian ekstra, yakni Dusun Banaran, Bono, dan Plosorejo di Desa 

Plosorejo, Kecamatan Kerjo. Kemudian Dusun Dukuh dan Semiri di Desa 

Koripan, Kecamatan Matesih, Dusun Nomeran, Desa Anggrasmanis, 

Kecamatan Jenawi, serta Dusun Girimulyo di Desa Girimulyo, Kecamatan 

Ngargoyoso. 

 Melihat kondisi fisik daerah tersebut dan peristiwa longsor lahan 

yang pernah terjadi dikecamatan Matesih untuk mengantisipasi kejadian yang 

mungkin terjadi lagi perlu dilakukan studi potensi longsor lahan didaerah 

penelitian. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut peneliti 

tertarik melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS LONGSOR 

LAHAN DI KECAMATAN MATESIH KABUPATEN 

KARANGANYAR TAHUN 2009”. 

1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang dan masalah tersebut dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana potensi longsor lahan didaerah penelitian? 

2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya longsor di 

daerah penelitian? 

1.3. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui potensi longsor lahan didaerah penelitian 
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2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya longsor lahan di 

daerah penelitian  

1.4. Kegunaan Penelitian 
1. Sebagai sumbangan informasi kepada penduduk daerah penelitian 

tentang wilayah-wilayah yang rentan longsor lahan 

2. Sebagai sumbangan pemikiran pada pemerintah daerah dalam upaya 

perencanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan 

3. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap ilmu geomorfologi 

1.5. Telaah Pustaka 
Menurut Zaruba dan Mencl (1983) longsor lahan adalah pergerakan 

batuan atau tanah yang terpisah dari bagian dasar yang bergerak menuruni 

lereng pada daerah tertentu. Penyebab terjadinya gerak masa batuan dan tanah 

termasuk didalamnya longsor lahan menurut Zaroba dan Mencl dipengaruhi 

oleh keadaan geologi, lereng, kelebihan beban, getaran atau goncangan, 

perubahan kandungan air, pengaruh air tanah, pengaruh pelapukan dan 

pengaruh vegetasi. Sharpe (1983) mengemukakan factor penyebab terjadinya 

longsor lahan yang merupakan bagian dari gerak masa tanah dan batuan 

adalah faktor pasif meliputi litologi, stratigrafi, topografi dan iklim dan factor 

aktif meliputi aliran air dan campur tangan kegiatan manusia.  

Potensi longsor lahan dapat dikaji dengan pendekatan satuan medan, 

hal disebabkan kerena medan merupakan suatu komplek bentuk lahan yang 

berisi komponen-komponen karakteristik utama. Karakteristik-karakteristik 

utama tersebut diantaranya adalah peristiwa longsor lahan yang terjadi 

didalam suatu bentuk lahan.  

Suprapto Dibyosaputro (1992) dalam penelitiannya yang berjudul: 

“Longsor Lahan Didaerah Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo DIY”, 

bertujuan memetakan tipe longsor lahan dan tingkat bahaya longsor lahan 

dengan satuan medan sebagai dasar evaluasi tingkat bahaya longsor lahan. 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah kemiringan lereng, tekstur 

tanah, solum tanah, permeabilitas tanah, keadaan batuan, kedalaman 

pelapukan, kerapatan dinding terjahan dan torehan, penggunaan lahan dan 
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kerapatan vegetasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa medan pegunungan 

denudasional berbatuan andesit yang digunakan untuk tegalan dan kebun 

campuran mempunyai tingkat bahaya yang sangat kuat. Perbukitan 

denudasional untuk tegalan pada umumnya mempunyai tingkat bahaya  kuat, 

sedang untuk perkampungan, kebun campuran dan hutan dan sejenis 

mempunyai tingkat bahaya sedang. Tingkat bahaya longsor lahan ringan 

hingga sangat ringan terdapat disatuan medan lereng perbukitan structural 

berbatuan gamping dan berbatuan alluvium.  

Dedi Suryadi (2006) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis 

Tingkat Kerentanan Gerak Massa di Kecamatan Blado Kabupaten Batang 

Jawa Tengah“. Bertujuan mengetahui agihan tingkat kerentanan gerak massa 

dan faktor-faktor yang mempengarui tingkat kerentanan gerak massa di 

daerah penelitian. Dengan melakukan opserfasi lapangan dan 

mengklasifikasikan daerah penelitian kedalam unit bentuk lahan. Hasil 

penelitian yang di peroleh yaitu: 1) daerah penelitian yang mempunyai tingkat 

kerentanan sedang 88,51 %dari keseluruhan luas daerah penelitian,sedang 

untuk kerentanan untuk kerentanan berat 11,49 % dari keseluruhan luas 

daerah penelitian. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa pengaruh sembilan 

faktor penyebap gerak massa secara bersama-sama digerakkan mempunyai 

pengaruh yang sangat besar dalam terjadinya gerak massa. Ini terbukti dengan 

R square yang menunjukkan sebesar 0,775(75,5%). Sementara untuk nilai 

sebesar 24,5% disebapkan oleh faktor lain yang digunakan di luar dalam 

penelitian ini. 

Dyah Saptarini (2003) dalam penelitian yang berjudul “Identifikasi 

Gerak Massa Di Kecamatan Bawang Kabupaten Bawang Jawa Tengah“ 

dengan tujuan, 1) mengetahui unit bentuk lahan dan karakteristik 

geomorfologi untuk gerak massa di daerah penelitian. 2) mengetahui jenis 

gerak massa  yang dominan dan tingkat gerak massa di daerah penelitian, 3) 

mengetahui dampak gerak massa terhadap penduduk setempat. Metode yang 

di gunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dan analisis data primer 

dan data sekunder. Penelitian ini memperoleh hasil: 1) daerah penelitian 
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terdiri dari empat bentuk lahan yanitu: lereng gunung api terdenudasi kuat 

berbatuan andesit, lereng tengah gunungapi terdenudasi kuat berbatuan 

andesit, lereng bawah gunung api terdenudasi ringan berbatuan andesit,2) 

kerentana gerak massa dari ringan, sedang dan berat dengan tipe gerak massa 

yang ada di daerah penelitian adalah longsoran, jatuhan, aliran, dan rayapan 

dengan tipe gerak yang dominan adalah longsoran sejumlah tujuh dan jatuhan 

sejumlah empat. 3) akibat gerak massa yang pernah terjadi berpengaruh 

terhadap penduduk desa pranten, kalijero dan desa deles yang menyebabkan 

rusaknya lahan pertanian seluas 1-15 ha, beberapa unit rumah harus dipindah 

(10 rumah dan 194 rumah) dan satu orang meninggal. 

Fenny Anggun Pridiasari (1999) dalam penelitian yang berjudul 

“Kerentanan Gerak Massa Di Kecamatan Suka Tani, Kabupaten Purwakarta 

Jawa Barat“ bertujuan memperlajari, mengklasifikasi dan mengidentifikasi 

kerentanan gerakan massa di daerah penelitian. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode survei. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa di daerah penelitian terdapat 3 kelompok satuan utama bentuklahan 

yaitu: bentuklahan asal denudasional yang tersiri dari (a) perbukitan 

denudasional terkikis berat berbatuan andesit horblende (D3), (b) perbukitan 

sisa terkikis sedang berbatuan andesit horblende (D4) dan (c) perbukitan 

denudasional terkikis berat berbatuan pasit tuffan konglomerat; bentuklahan 

asal flufial yang berupa dataran alluvial (F1) dan bentuklahan asal vulkanik 

yang tersusun dari fluvio volkanik plain (V8). Kerentanan gerak massa 

tersebar merata pada semua bentuklahan denudasional dengan klas 

kerentanan berat satu unit medan, klas kerentanan sedang 4 unit medan, klas 

kerentanan ringan 5 unit medan, pada bentuklahan asal fluvial terdapat 2 unit 

medan dengan klas kerentanan ringan dan sedang. Pada bentuk asal volkanik 

terdapat klas kerentanan sedang berjumlah 7 unit medan dengan penggunaan 

lahan tegalan, kebun pertanian, karet dan permukiman dan klas rentan ringan 

sebanyak 2 unit medan. Penyebab terjadinya gerak massa di daerah penelitian 

karena adanya struktur geologi berupa lipatan oleh pelapisan batuan andesit 

horblende, batu pasir tuffan, konglomerat dan batu templing serta bekerjanya 
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secara bersama-sama faktor hidrologi, tanah, dan penggunaan lahan. Tipe 

gerak massa yang ada berupa longsoran (slide), jatuhan (fall), aliran (flow) 

dan kompleks (complex). 

1.6. Kerangka Penelitian 
Longsor lahan merupakan peristiwa bencana yang banyak terjadi di 

Indonesia. Longsor lahan merupakan pergerakan batuan atau tanah yang 

terpisah oleh dari bagian dasar yang bergerak menuruni lereng pada daerah 

tertentu. Faktor penyebab terjadinya longsor lahan adalah: keadaan geologi, 

topogarfi , litologi, strafigasi, vegetasi, curah hujan dan factor aktif meliputi 

aliran air dan campur tangan manusia.  

Bentuklahan adalah penampakan medan yang terbentuk oleh proses-

proses alam dan mempunyai komposisi serta serangkaian karakteristik fisik 

dan visual dalam julat tertentu dimanapun bentuklahan dapat dijumpai. Dalam 

tahapan awal dalam penelitian ini interprestasi peta topografi skala 1: 50.000. 

dan peta geologi skala 1:100.000 untuk mendapatkan peta bentuk lahan 

tentatif. Data yang di ambil dari peta Topografi adalah ketinggian tempat, 

letak, luas, morfologi, dan proses geomorfologi. Data diambil dari peta 

Geologi adalah struktur Geologi dan persebaran jenis batuan. Setelah peta 

bentuk lahan tentative dapat di hasilkan kemudian di lakukan cek lapangan 

untuk mengecek hasil interprestasi dan memasukan data-data yang tidak 

dapat di catat ketika interprestasi peta. Setelah diperoleh peta bentuk lahan 

skala 1 : 50.000 kemudian di tumpang susunkan dengan peta lereng skala 1 : 

50.000. Peta satuan medan ini dijadikan dasar untuk penentuan sampel di 

lapangan.  

Potensi longsor diperoleh dengan cara pengharkatan dan 

menjumlahkan faktor-faktor pengaruh longsor yang kemudian dilakukan 

pengklasifian, sehingga akan di peroleh potensi longsor yang selanjutnya 

disajikan dalam bentuk peta. Untuk mengetahui faktor-faktor yang paling 

berpengaruh terhadap potensi longsor maka di lakukan  teknik pengolahan 

dengan menggunakan program komputer Statistical Produck and service 

Solusion (SPSS).  
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Analisis regresi berganda menyangkut hubungan antara variabel tidak 

bebas dengan dua atau lebih variabel bebas. Dimana 9 faktor-faktor penyebap 

longsor lahan (curah hujan, kemiringan lereng, tekstur tanah, kedalaman 

tanah, kedalaman muka air tanah, torehan, kerapatan vegetasi, permeabilitas 

tanah,  dan kedalaman pelapukan) sebagai variabel bebas atau variabel 

pengaruh (X), dan tingkat longsor lahan sebagai variabel tidak bebas atau 

variabel terpengaruh (Y). Bentuk umum model regresi berganda adalah :   Y 

= β0 + β1X1 + β2X2 + . . . + βkXk + ε 

1.  Data dan Alat Penelitian  

Dalam bahasan ini akan diuraikan mengenai data-data dan alat-

alat yang akan digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut : 

a. Data  

Data yang digunakan dalam penelitian analisis terjadinya longsor 

lahan di kecamatan matesih kabupaten karanganyar tahun 2009 

adalah sebagai berikut :  

1).  Data primer Meliputi :  

a. Kedalaman tanah    

b. Kerapatan vegetasi 

c. Kemiringan lereng  

d. Kedalaman muka air tanah 

e. Kerapatan torehan     

f. Tekstur tanah  

g. Kedalaman pelapukan 

h. Permeabilitas Tanah 

2).  Data sekunder meliputi 

a. Data iklim meliputi data curah hujan dan suhu udara yang 

diperoleh dari kantor kecamatan Matesih tahun 2007 

b. Peta topografi 1: 50.000, Digunakan untuk mengetahui dan 

mengukur morfologi daerah penelitian serta untuk 

mendapatkan gambaran umum tentang bentuk permukaan 

bumi dari peta topografi dibuat peta kemiringan lereng. 
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c. Peta tanah detail kecamatan Matesih  skala 1: 50.000 untuk 

mengetahui sebaran tanah yang ada di daerah penelitian. 

d. Peta geologi kecamatan Matesih skala 1: 50.000 digunakan 

untuk memproleh gambaran tentang sebaran jenis batuan, 

struktur batuan serta stratigrafi daerah penelitian. 

e. Peta administrasi kecamatan Matesih tahun 2009 digunakan 

untuk mengetahui persebaran daerah-daerah yang ada di 

kecamatan Matesih kabupaten karanganyar. 

b. Alat 

Alat yang digunakan untuk membantu kelancaran penelitian ini 

meliputi : Rol meter, Abney level, palu geologi, kompas geologi, 

GPS, yalon, paralon,  kantong palstik dan kamera untuk 

dokumentasi. 

1.7. Metode dan Tahap Penelitian  
1. Metode Penelitian  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dan 

laboratotium. 

a. Metode Survei, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk 

mengumpulkan sejumlah besar data, unit atau individu dalam jangka 

waktu yang bersamaan untuk dapat digeneralisasikan dalam hasil 

penelitian. kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi 

pengamatan, pengukuran dan pencatatan serta analisa sistematis 

unsur-unsur yang relevan dengan tujuan penelitian. 

b. Metode laboratorium yaitu dengan cara pengambilan sampel tanah 

yang selanjutnya akan diuji  laboratorium guna memperoleh tekstur 

dan pereabilitas tanah. 

2. Tahap Penelitian  

Secara global langkah operasional penelitian ini di bagi menjadi tiga 

tahapan yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap 

penyelesaian.  
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a. Tahap persiapan  

Kegiatan pada tahap ini berupa menyiapkan hal-hal yang 

mendukung kelancaran pelaksanaan penelitian yang meliputi : 

1. Studi pustaka yang berkaitan dengan penelitian  

2. Membuat peta bentuk lahan, dan  

3. Menyiapkan alat-alat yang diperlukan dalam kerja lapangan  

4. Mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan tujuan penelitian 
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Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

Suprapto D. 1992 Longsor lahan di 

kecamatan Kokap 

Kabupaten Kulonprogo 

DIY 

Pemetaan Satuan Medan 

Menentukan agihan daerah bahaya 

Longsor lahan 

Mengevaluasi longsor lahan setiap 

satuan medan 

Survei dengan teknik 

Interpretasi Foto Udara 

-  Daerah penelitian mempunyai 3 

bentuk lahan asal dan 30 satuan 

medan  

-  Longsor lahan terjadi di semua 

bentuk lahan  

-  Tingkat bahaya longsorlahan 

ringan hingga berat 

Dedi suryadi.2006 Analisis Kerentanan Gerak 

Massa di Kecamatan Blado 

Kabupaten Batang Jawa 

Tengah 

- Mengetahui agihan tingkat 

kerentanan gerak massa di 

Kecamatan Blado 

- Mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi tingkat kerentanan 

gerak massa di Kecamatan Blado  

Metode survei yang 

dilakukan di lapangan 

dan analisis data primer 

dan data sekunder 

Tingkat kerentanan gerak massa di 

Kecamatan Blado 

 

Dyah Saptarini. 2003 Identifikasi gerakan massa 

di Kecamatan Bawang 

Kabupaten Batang Jawa 

Tengah 

Mengetahui unit bentuk lahan dan 

karakteristik geomorfologi di 

daerah penelitian dan bagaimana 

tingkat kerentanan gerak massa di 

daerah penelitian, dan mengetahui 

pangaruh gerak massa terhadap 

daerah penelitian 

 

Analisis data primer 

dan sekunder 

Kerentanan gerak massa  

Tabel 1.1 :  Tabel Penelitian Sebelumnya 
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Feni Anggun P. 1999 Kerentanan gerakan massa 

di Kecamatan Sukatani 

Kabupaten Purwakarta 

Jawa Barat 

- Mempelajari, mengklasifikasi dan 

mengidentifikasi kerentanan 

massa di daerah penelitian 

- Mengetahui faktor dominan yang 

berpengaruh terhadap gerakan 

massa di daerah penneletian 

Analisis data primer 

dan sekunder 

Kerentanan gerakan massa 

Wahyono 2009 Analisis Longsor Lahan Di 

Kecamatan Matesih 

Kabupaten Karanganyar 

- Mengetahui potensi longsor lahan 

didaerah penetian 

- Mengetahui Apa Faktor penyebab 

terjadinya longsor didaerah 

penelitian 

Survey Lapangan Dan 

laboratorium dan 

analisis data primer dan 

sekunder 

Kerentanan longsor lahan 
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Gambar 1.1 Diagram Aliran Penelitian 
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Interpretasi peta topografi 
Skala 1: 50.000 

Interpretasi peta geologi 
Skala 1: 50.000 

Peta bentuk lahan 
Skala 1: 50.000 

Kerja lapangan 

Data Primer 
- Kemiringan lereng 
- Kedalaman tanah 
- Kedalaman muka air tanah 
- Kerapatan torehan 
- Kerapatan vegetasi 
- Pengunaan lahan 
- Tekstur tanah 
- Permeabilitas tanah 
- Kedalaman pelapukan 

Data Sekunder 
- Curah hujan 
- Peta 
- Tabel 

Analisa Data 

Peta potensi longsor lahan 
Skala 1 : 50.000 

Peta lereng 
Skala 1: 50.000 

Peta tanah 
Skala 1:50.000 

Peta satuan medan 
Skala 1:50.000 

Sumber : Peneliti 
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Gambar 1.2  Diagram Aliran Teori 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyebab longsor 
- Grafitasi 
- Adanya bidang luncur 
- Kelebihan beban 
- Getaran  
- Keberadaan air 

Faktor pengaruh alam 
- Topografi 
- Curah hujan 
- Geologi 
- Hidrologi 
- Tanah 

Faktor pengaruh manusia 
- Penggunaan lahan 
- Vegetasi 
- Pembangunan 
- Dll. 

Sumber : Peneliti 
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b. Tahap pelaksanaan  

Urutan pelaksanaan penelitian berupa pengumpulan data, 

pengolahan data, dan analisis data. Adapun uaraiannya sebagai 

berikut : 

1. Pengumpulan data 

Data yang dikumpulkan dibedakan menjadi dua yaitu data primer 

yang diperoleh dari kerja lapangan dan data sekunder yang 

diperoleh dari peta atau instansi terkait, tabel, laporan, surat kabar 

dan internet. Berdasarkan pertimbangan pada factor yang 

berpengaruh terhadap proses terjadinya longsor lahan dan satuan 

pemetaan yang akan dipakai, pengambilan sampel pada penelitian 

ini dilaksanakan dengan cara stratified purposive sampling 

dengan strata satuan medan dan sample pada daerah-daerah yang 

pernah terjadi longsor. 

2. Pengolahan data 

Pengolahan data berupa kegiatan mengolah data yang telah 

dikumpulkan menjadi informasi yang siap dianalisis untuk 

mencapai tujuan penlitian. Data yang diolah adalah data 

karaktristik lingkungan fisik, yaitu untuk mengetahui terjadinya 

longsor lahan dan factor-faktor lingkungan dominan yang 

berpengaruh.  

a). Curah hujan akan berpengaruh besar terhadap terjadinya 

longsor lahan, Karena air hujan yang ada dapat meningkatkan 

tekanan air pori dalam tanah .selain itu penambahan air hujan 

pada tanah akan menambah berat masa tanah, sehingga 

berakibat pada tekanan gesernya akan meningkat. Data curah 

hujan tahunan ini didapatkan dari instansi terkait daerah 

penelitian. adapun klasifikasi curah hujan yang di gunakan 
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dalam penelitian ini dapat di lihat pada tabel 1.2  sebagai 

berikut: 

                                                      Tabel. 1.2. Kriteria Penilaian Curah Hujan 

Curah hujan (mm/th) Harkat 

0 – 1000 1 

1000 – 1500 2 

1500 – 2000 3 

> 2000 4 
  

Sumber : Edi Nugroho (1993) dalam Hanafi Adi Putranto 

(2006) 

b).  Kemiringan lereng 

Daerah dengan kemiringan lereng yang besar akan 

menyebabkan gaya kearah bawah yang bekerja pada lereng 

bertambah besar, sehingga kemiringan lereng mempunyai 

peranan besar terhadap terjadinya Longsor lahan. Derajat 

kemiringan lereng diukur langsung di lapangan menggunakan 

apnilevel pada tempat yang pernah terjadi longsor. 

Kemiringan lereng umumnya dinyatakan dalam persen (%) 

yang merupakan tangent dari derajat kemiringan lereng 

tersebut. Kemiringan lereng di peroleh dari peta topografi 

dengan menggunakan rumus Wenworth, yaitu : 

            (N-1) x Ci 

            ————   X100% 

                   L 

Keteranga n : 

S = Kemiringan lereng (%) 

N = jumlah kontur yang terpotong oleh diagonal 

Ci = kontur interval (m) 

L = panjang diagonal (m) 

S = 
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                                          Sumber: Suprapto Dibyosaputro, (1992) 

Selanjutnya mengenai pengharkatan kemiringan lereng 

mengacu pada klasifikasi yang di buat oleh Van Zuidam 

(1979)  seperti yang tercantum dalam tabel 1.3 berikut: 

              Tabel.1.3 Kelas Kemiringan Lereng 

Kriteria 
Harkat Kemiringan 

lereng Besar lereng (%) 

Datar (hampir 
datar) 0 – 7       1 

Landai 8– 20 2 

Miring 21 – 55 3 

Agak curam >55 4 
 

Sumber : Van Zuidam (1979) dengan modifikasi dalam 

Hanafi Adi Putranto (2006) 

c).   Tekstur tanah  

Tekstur tanah merupakan perbandingan relative (%) antara 

fraksi pasir, debu dan lempung (Ananta K.S, 1991) Fraksi 

debu dan lempung mempunyai daya ikat yang kuat, dalam 

keadaan basah mudah becek dan dalam keadaan kering 

mudah kering. Fraksi pasir sifatnya lepas, Tidak kompak 

akibatnya mudah terbawa air. Semakin halus tekstur semakin 

luas permikaan butir tanah, maka semakin banyak 

kemampuan menyerap air, sehingga semakin besar perananya 

terhadap kejadian longsor lahan. Tektur tanah di peroleh 

dengan nanalisis sample tanah di laboratorium. Untuk 

menentukan harkat  tekstur tanah di daerah penelitian dalam 

penelitian ini mengacu pada klasifikasi yang dibuat oleh 

Separd (1969) yang tercantum dalam tabel 1.4 berikut : 
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                                     Tabel. 1.4. Klasifikasi Tektur  Tanah 

Tekstur tanah Harkat 

Pasir  1 

Pasir lempung  

Pasir bergeluh 

2 

Geluh berlempung  

Geluh  

Geluh berpasir  

3 

Lempung  

Lempung bergeluh 

Lempung berpasir 

4 

 

Sumber : Shepard (1969) dalam Hanafi Adi Putranto 

(2006) 

d).  Kedalaman tanah 

Kedalaman tanah merupakan lapisan tanah dari permukaan 

sampai beberapa cm dibawah permukaan yang meliputi 

horizon-horizon tanah yang terbentuk dari hasil pelapukan 

yang telah lanjut berbeda dengan  dari bahan asal/batuan 

induknya. Kedalaman  tanah diukur di lapangan dengan 

menggunakan pita ukur. Pengukuran dilakukan dari 

permukaan tanah pada tebing, atau lereng yang longsor. 

Selanjutnya mengenai harkat dari kedalaman tanah dapat di 

lihat dalam tabel 1.5 : 
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        Tabel. 1.5. Klasifikasi Kedalaman Tanah 

Kedalaman Tanah 
(m) Keterangan Harkat 

> 1 Dalam 1 

0,5 – 1 Sedang 2 

0,25 – 0,5 Dangkal 3 

< 0,25 Sangat dangkal 4 
 

Sumber : Van Zuidam (1979) dengan modifikasi dalam 

Hanafi Adi Putranto (2006) 

e).   Kedalaman muka air tanah 

Air yang masuk kedalam tanah menyebabkan berat beban 

tanah bertambah sehingga gaya gravitasi yang bekerja 

semakin besar. Semakin dangkal muka air tanah, kerentanan 

terhadap longsor akan semakin besar karena air yang 

dikandung didalam pori tanah semakin banyak. Kedalaman 

muka air tanah di ukur dari kedalaman muka air sumur dari 

permukaan tanah. Mengenai harkat kedalaman muka air 

tanah tercantum dalam tabel 1.6 :  

          Tabel. 1.6. Klasifikasi Kedalaman Muka Air Tanah 

Kedalaman Muka 
Airtanah (m) Keterangan Harkat 

> 5 Sangat Dalam 1 

2,5 – 5 Dalam 2 

1 - < 2,5 Sedang 3 

< 1 Dangkal 4 
 

Sumber : Van Zuidam (1979) dengan modifikasi dalam 

Hanafi Adi Putranto (2006) 
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f).  Kerapatan torehan  

Kerapatan torehan yang terjadi pada suatu medan 

mengakibatkan medan tersebut terpotong-potong. Kerapatan 

yang terbentuk menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki 

batuan yang mudah mengalami longsor/materialnya mudah 

lepas. Semakin rapat torehanya, maka semakin besar potensi 

longsor. Untuk harkat tingkat torehan dalam penelitian ini 

mengacu tehadap klasifikasi dari Van  Zuidam (1979) seperti 

tercantum dalam tabel  1.7 dibawah ini : 

             Tabel. 1.7. Klasifikasi Tingkat Torehan 

Kerapatan Torehan 
(1 : 50.000) Keterangan Harkat 

> 1000 meter Kerapatan jarang 1 

100 – 1000 meter Kerapatan sedang 2 

50 - < 100 meter Rapat 3 

< 50 meter Sangat rapat 4 
 

 

g).  Kerapatan vegetasi  

Kerapatan vegetasi merupakan kerapatan penutup lahan dari 

terpaan dan hambatan laju lintasan aliran permukaan. Dalam 

hal ini akar tanaman dapat berfungsi untuk melindungi 

agregat-agregat tanah agar tidak mudah lepas. Kerapatan 

vegetasi di hitung luas vegetasi di banding dengan luas satuan 

medan dan cek lapangan. Pengharkatan kerapatan vegetasi 

tedapat pada tabel 1.8 berikut : 

 

 

 

Sumber : Van Zuidam, (1979) dengan modifikasi dalam 
Hanafi Adi Putranto (2006) 
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            Tabel. 1.8. Klasifikasi Kerapatan Vegetasi 

Kerapatan 
Vegetasi (%) Keterangan Harkat 

< 10 Lahan sangat jarang 4 

10 - < 25 Jarang 3 

25 – 50 Sedang 2 

> 50 Lebat/rapat 1 
 

Sumber : Van Zuidam, (1979) dalam Hanafi Adi 

Putranto (2006) 

h).  Permeabilitas Tanah   

 Permeabilitas tanah menunjukkan kemampuan tanah dalam 

meloloskan air. Air yang masuk dalam tanah akan 

mengurangi gesekan dalam tanah sehingga akan 

mempengaruhi potensi longsor. Struktur dan tekstur serta 

unsur organik lainnya ikut ambil bagian dalam menaikkan 

laju permeabilitas tanah. Tanah dengan permeabilitas tinggi 

menaikkan laju infiltrasi dan dengan demikian, menurunkan 

laju air larian. Pengukuran permeabilitas tanah di lakukan di 

laboratorium dengan menggunakan hukum Darcy, sebagai 

berikut: 

K = 
a

x
h
Lx

T
Q 1  

Keterangan : K = permeabilitas tanah (cm/jam) 

Q = volume air yang mengalir setiap pengukutan (ml) 

L = tebal sampel tanah (cm) 

t = waktu pengukuran (jam) 

h = tinggi muka air permukaan dalam sampel tanah (cm) 

a = luas penampang sampel tanah (cm2) 
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Pengharkatan permeabilitas tanah dalam penelitian ini 

mengacu pada klasifikasi yang dibuat Suprapto Dibyosaputro 

seperti yang tertera dalam tabel 1.9 di bawah ini : 

                    Tabel. 1.9 Klasifikasi Permeabilitas Tanah 

Permeabilitas Tanah 
(cm/jam) Keterangan Harkat 

> 12,5 Sangat cepat 1 

6,25 – 12,5 Cepat 2 

0,5 - < 6,25 Sedang 3 

< 50 Lambat 4 
  

Sumber : Sitanala Arsyad (1989) dengan modifikasi 

dalam Hanafi Adi Putranto (2006) 

i).   Kedalaman Pelapukan 

Pelapukan merupakan perombakan dan perubahan material 

permukaan bumi untuk menghasilkan keseimbangan kondisi 

fisik dan kimia tanah. Pelapukan batuan di tandai dengan 

adanya perbedaan warna batuan yang sudah lapuk dengan 

batuan induk dan batuan sudah mengalami perpecahan. 

Batuan yang mudah lapuk memiliki potensi tingkat terjadinya 

longsor lahan yang tinggi, sebaliknya batuan yang sukar 

lapuk mempunyai potensi longsor lahan rendah. Adapun 

klasifikasi kedalaman pelapukan dapat dilihat dalam tabel 

1.10 sebagai berikut : 
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               Tabel. 1.10. Klasifikasi Kedalaman Pelapukan 

Kedalaman 
Pelapukan (m) Keterangan Harkat 

< 0,50 Sangat dangkal 4 

0,50 - < 0,75 Dangkal 3 

0,75 – 1 Sedang 2 

> 1 Dalam 1 
 

Sumber : Van Zuidam (1979) dengan modifikasi dalam 

Hanafi Adi Putranto (2006) 

c. Tahap Penyelesaian 

1). Tahap penyelesaian adalah tahap-tahap penyajian data berupa 

peta persebaran terjadinya longsor lahan dan potensi longsor 

lahan di kecamtan matesih tahun 2009. 

2).  Untuk penentuan faktor-faktor penyebap longsor lahan didaerah 

penelitian adalah dengan cara mengamati hasil pengkuran dan 

survai persebaran longsor lahan di kecamatan matesih. 

3).   Cara Analisis Potensi Longsor Lahan  

Analisis longsor lahan dilakukan terhadap masing-masing 

tingkat bahaya longsor lahan di tiap-tiap satuan medan serta 

persebaran longsor lahan  dengan cara  melihat peta kontur serta  

titik terjadinya longsor yang berada di lapangan dengan 

menggunakan GPS. Sehingga dapat diketahui daerah mana saja 

yang rentan terhadap terjadinya longsorlahan. 

Klasifikasi data dilakukan dengan menggolong-golongkan atau 

mengelompokkan sesuatu atas dasar kriteria tertentu. Klasifikasi 

tingkat bahaya longsor lahan di buat berdasarkan rumus 

pengurangan nilai tertinggi dengan nilai terendah di bagi dengan 

jumlah kelas yang di inginkan yang dalam penelitian ini di buat 

menjadi tiga kelas, maka diperoleh nilai: 
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Nilai  harkat tertinggi  4 X 9 = 36 

Nilai harkat terendah  1 X 9 = 9 

Jumlah kelas 3, maka interval kelas tingkat bahaya longsor 

lahan adalah sebagai berikut: 

    36   -   9 
I =      —————   = 9 
           3 
Adapun kelas tingkat bahaya longsor lahan dapat dilihat pada 

table 1.11 Sebagai berikut: 

                               Tabel. 1.11. Kelas Bahaya Longsor Lahan 

Kelas Jumlah harkat Tingkat Bahaya Longsor Lahan 

I 9 - < 18 Bahaya tanpa/ringan 

II 18 – 27 Bahaya sedang 

III > 27 Bahaya berat 

 
Sumber : Hasil Perhitungan 

1.8. Batasan Operasional  
1. Peta adalah presentasi atau gambaran unsur-unsur atau kenampakan-

kenampakan abstrak yang di pilih di permukaan bumi atau benda angkasa, 

dan pada umumnya di gambarkan pada suatu bidang datar dan deperkecil 

atau di skalakan (ICA, dalam Agus Dwi Martono 1998).   

2. Bentuk lahan adalah kenampakan medan yang terbentuk oleh prose-proses 

alam dan mempunyai komposisi serta serangkaian karakteristik fisik dan 

fisual dalam julat tertentu dimanapun bentuk lahan tersebut dijumpai. 

(Way,1973 dalam Van Zuidam, 1979). 

3. Satuan medan adalah medan yang ditunjukkan oleh suatu bentuk lahan 

atau komplek bentuk lahan yang mempunyai karakteristik dan komponen 

medan utama, (Van Zuidam, 1979). 

4. Geomorfologi adalah studi yang mendiskripsikan bentuk lahan, proses-

proses yang menyebapkan bentuk lahan terbentuk dan menyelidiki kaitan 
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antara brntuk lahan dengan proses dalam susunan keruangan (Van Zuidam, 

1979). 

5. Klasifikasi medan adalah usaha menggolong-golongkan medan 

berdasarkan karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing medan. (Van 

Zuidam, 1979). 

6. Bencana adalah peristiwa alam yang disebabkan oleh proses alam yang 

terjadi secara alami atau diawali oleh tindakan manusia dan menimbulkan 

resiko atau bahaya terhadap kehidupan manusia, baik berupa kerugian atau 

kerusakan harta benda maupun korban jiwa manusia (Sutikno, 1994). 

7. Longsorlahan adalah tipe gerakan massa dari rombakan batuan yang tipe 

gerakannya meluncur/menggeser (Slidding or slipping) atau berputar 

(Slumping/rotasional)yang dibedakan dari kelompok lainnya.dalam hal 

gerakan yang lebih cepat dan kandungan airnya lebih banyak 

(Thornbury,1959). 

8. Kerentanan longsor lahan adalah kecenderungan lereng alami untuk terjadi 

longsorlahan (Misdiyanto, 1992). 

9. Kejadian adalah bergeraknya sesuatu yang disebabkan oleh benda hidup / 

mati yang menimbulkan efek baik/buruk (Peneliti,  2009). 

 


