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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Kepadatan penduduk mengindikasikan kebutuhan akan tempat tinggal

meningkat. Bertambahnya jumlah penduduk dan terbatasnya tempat permukiman

yang relatif aman, mendesak manusia untuk melakukan ekspansi ke daerah lain

yang mungkin rawan terhadap bencana khususnya longsorlahan. Longsorlahan

terjadi karena adanya gangguan kestabilan pada tanah/batuan penyusun lereng.

Penyebab longsorlahan tidak hanya dikarenakan strutur tanah yang labil dan

mudah bergerak, tetapi juga karena komposisi tebing sudah tidak aman lagi akibat

dampak dari aktivitas penduduk sekitar. Longsorlahan dipengaruhi oleh dua aspek

yaitu aspek fisik dan manusia. Aspek fisik meliputi kemiringan lereng,

bentuklahan, dan juga ketinggian tempat. Aspek manusia yaitu adanya perubahan

penggunaan lahan. Penggunaan lahan yang tidak sesuai akan mengakibatkan

degradasi lahan dan mempercepat terjadinya longsorlahan.

Lokasi penelitian adalah Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten.

Pemilihan lokasi penelitian berdasarkan pada informasi kejadian longsorlahan

yang sering terjadi dan kondisi geografis wilayah yang berada di lereng Gunung

Merapi. Kecamatan Kemalang adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Klaten

yang wilayahnya berada di bawah lereng Merapi yang memiliki kemiringan

lereng cukup tinggi. Berdasarkan prosentase, kemiringan lereng berkisar dari 5%

hingga >45% dengan klasifikasi lerengnya landai hingga sangat curam, sehingga

kemungkinan longsorlahan bisa terjadi. Penggunaan lahan yang ada, misalnya

tambang pasir, permukiman, kebun serta tegalan bisa memicu terjadinya

longsorlahan, jika pemanfaatannya tidak sesuai dengan kondisi fisik lahan.

Masyarakat Kemalang memanfaatkan lahan untuk bertani (tegalan, kebun)

dan juga tambang pasir dan batu. Tambang pasir yang berada di daerah penelitian

berasal dari lahar dingin Merapi di aliran Kali Woro. Kegiatan pertambangan

sebagian besar dilakukan dengan cara manual dan  seringkali tidak sesuai dengan

standar keamanan. Aktifitas tersebut diduga menggerus dasar lereng dan
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mengakibatkan peristiwa longsorlahan. Kasus bencana longsorlahan yang sering

terjadi di daerah penelitian ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 1.1 Kejadian longsorlahan di Kecamatan Kemalang Tahun 2014

No. Jenis

Kejadian

Waktu Kejadian Lokasi Korban

1. Longsorlahan 1 Juli 2014 Tambang pasir

Kaliworo, Kemalang

1 orang

meninggal dunia

2. Longsorlahan 27 Agustus 2014 Tambang pasir Desa

Sidorejo Kec.

Kemalang

1 orang

meninggal dunia

dan 1 orang

luka-luka

1. Longsorlahan 22September

2014

Tambang pasir Desa

Kendalsari, Kec.

Kemalang

1 orang

meninggal dunia

Sumber : BPBD Klaten, 2014

Tabel 1.1 menunjukkan kejadian bencana longsorlahan beserta jumlah

korban di Kecamatan Kemalang pada tahun 2014. Korban sebagian besar adalah

para penambang yang ketika lereng tiba-tiba longsor tidak sempat menyelamatkan

diri. Korban meninggal dikarenakan tertimbun material longsorlahan berupa pasir

dan batuan dari lereng. Longsorlahan yang sering terjadi dan mengakibatkan

korban jiwa dikarenakan kurangnya pengetahuan warga tentang bahaya

longsorlahan. Warga yang menambang tidak memperhatikan kestabilan lereng di

atasnya.

Berdasarkan bencana yang sering terjadi, maka perlu dilakukan analisis dan

pemetaan, karena tidak menutup kemungkinan dapat terjadi longsorlahan di

wilayah lain selain lokasi tambang. Penelitian dengan judul “Analisis Spasial

Tingkat Bahaya Longsorlahan di Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten”

dimaksudkan untuk menentukan tingkat bahaya longsorlahan dengan memetakan

daerah yang rawan dan wilayah sebarannya. Distribusi informasi bencana dapat

berjalan dengan baik jika didukung oleh ketersediaan data yang valid yang salah
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satunya berupa peta. Hasil dari peta akan membantu dalam penyampaian

informasi, sehingga dapat memudahkan dalam membaca dan menganalisis hal-hal

yang terkait dengan bencana longsorlahan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas,diketahui bahwa di

daerah penelitian merupakan daerah yang rawan longsorlahan. Dampak yang

diakibatkan oleh longsorlahan berupa kerugian, kerusakan dan korban jiwa dapat

diminimalisir, salah satu caranya adalah dengan pembuatan peta. Peta digunakan

untuk menganalisis tingkat bahaya longsorlahan sehingga informasi yang

berkaitan dengan bencana dapat diketahui oleh semua masyarakat dan instansi

terkait secara mudah dan juga bisa digunakan sebagai referensi. Berkaitan dengan

bencana longsorlahan yang sering terjadi di daerah penelitian, maka muncul

pertanyaan:

1. bagaimana tingkat bahaya longsorlahan di Kecamatan Kemalang Kabupaten

Klaten?, dan

2. bagaimana sebaran longsorlahan di Kecamatan Kemalang Kabupaten

Klaten?.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yaitu :

1. menganalisis tingkat bahaya longsorlahan di Kecamatan Kemalang

Kabupaten Klaten, dan

2. menentukan sebaran longsorlahan di Kecamatan Kemalang Kabupaten

Klaten.

1.4. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian berupa manfaat secara ilmiah

dan praktis, yang akan diuraikan sebagai berikut.

a. Ilmiah
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1. Kegiatan yang telah dilakukan ini bermanfaat untuk menambah

pemahaman dan pengetahuan tentang hal – hal yang berkaitan dengan

bencana khususnya longsorlahan.

2. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari penelitian,maka akan

diketahui sebaran, titik lokasi bencana, dampak dan upaya

penanggulangannya agar meminimalisir korban dan kerugian.

3. Pemetaan sangat penting untuk perbandingan bencana yang telah

terjadi maupun yang belum terjadi, agar diketahui statistik

peningkatan atau penurunannya.

4. Sebagai referensi untuk pengambilan keputusan dan kebijakan serta

antisipasi jika nantinya terjadi longsorlahan.

b. Praktis

1. Penelitian dapat membantu masyarakat dalam mengetahui daerah

rawan longsorlahan.

2. Membantu masyarakat untuk antisipasi dini terhadap bencana

longsorlahan.

1.5. Tinjauan Pustaka Dan Penelitian Sebelumnya

1. Longsorlahan

Longsorlahan merupakan pergerakan suatu massa batuan, tanah, atau bahan

rombakan material penyusun lereng (yang merupakan percampuran tanah dan

batuan) menuruni lereng (Cruden, 1991 dalam Karnawati, 2005). Longsorlahan

seringkali terjadi akibat adanya pergerakan tanah dan batuan pada lahan dengan

kondisi lereng yang curam, serta tingkat kelembaban (moisture) tinggi, tumbuhan

jarang (lahan terbuka) dan material kurang kompak. Faktor timbulnya

longsorlahan adalah rembesan dan aktifitas geologi seperti patahan, rekahan dan

liniasi. Kondisi lingkungan setempat merupakan suatu komponen yang saling

terkait. Bentuk dan kemiringan lereng, kekuatan material, kedudukan muka air

tanah dan kondisi drainase setempat sangat berkaitan pula dengan kondisi

kestabilan lereng (Verhoef, 1985 dalam Karnawati, 2005).
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Kemiringan lereng yang tidak diimbangi dengan banyaknya pepohonan

sebagai penyerap air akan sangat rentan terhadap bencana ini. Hutan yang beralih

fungsi menjadi permukiman dan lahan pertanian akan mengakibatkan kerentanan

yang tinggi di daerah tersebut. Menurut Atlas Kebencanaan Indonesia 2011

(BNPB, 2011), terdapat beberapa strategi mitigasi dan upaya pengurangan resiko

bencana longsorlahan, yaitu :

1. hindarkan daerah rawan longsorlahan untuk pembangunan permukiman

dan fasilitas utama lainnya,

2. mengurangi tingkat keterjalan lereng,

3. meningkatkan/memperbaiki dan memelihara drainase baik air

permukaan maupun air tanah,

4. pembuatan bangunan penahan, jangkar (anchor) dan pilling,

5. terasering dengan sistem drainase yang tepat,

6. penghijauan dengan tanaman yang sistem pengakarannya dalam dan

jarak tanam yang tepat,

7. mendirikan bangunan dengan pondasi yang kuat,

8. melakukan pemadatan tanah di sekitar perumahan,

9. pengenalan daerah rawan longsorlahan,

10. pembuatan tanggul penahan untuk runtuhan batuan (rock fall),

11. penutupan rekahan di atas lereng untuk mencegah air masuk secara cepat

ke dalam tanah,

12. pondasi tiang pancang sangat disarankan untuk menghindari bahaya

liquefaction (infeksi cairan),

13. utilitas yang ada di dalam tanah harus bersifat fleksibel, dan

14. dalam beberapa kasus, relokasi sangat disarankan.

Bencana dapat disebabkan oleh kejadian alam (natural disaster) maupun

oleh ulah manusia (man-made disaster). Faktor-faktor yang dapat menyebabkan

bencana menurut Atlas Kebencanaan Indonesia 2011 (BNPB, 2011) antara lain:

1. bahaya alam (natural hazards) dan bahaya karena ulah manusia (man-

madehazards) yang menurut United Nations International Strategy for
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Disaster Reduction (UN-ISDR) dapat dikelompokkan menjadi bahaya

geologi (geological hazards), bahaya hidrometeorologi

(hydrometeorological hazards), bahaya biologi (biological hazards),

bahaya teknologi (technological hazards) dan penurunan kualitas

lingkungan (environmental degradation),

2. kerentanan (vulnerability) yang tinggi dari masyarakat, infrastruktur

serta elemen-elemen di dalam kota/ kawasan yang berisiko bencana,

3. kapasitas yang rendah dari berbagai komponen di dalam masyarakat.

2. Tingkat Bahaya (Hazard)

Hazard atau bahaya merupakan sumber potensi kerusakan atau situasi yang

berpotensi untuk menimbulkan kerugian. Sesuatu disebut sebagai sumber bahaya

hanya jika memiliki resiko menimbulkan hasil yang negatif (Cross,1998 dalam

Ratnasari, 2009). Bahaya diartikan sebagai potensi dari rangkaian sebuah kejadian

untuk muncul dan menimbulkan kerusakan atau kerugian. Jika salah satu bagian

dari rantai kejadian hilang, maka suatu kejadian tidak akan terjadi. Bahaya

terdapat dimana-mana baik di tempat kerja atau di lingkungan, namun bahaya

hanya akan menimbulkan efek jika terjadi sebuah kontak atau eksposur

(Tranter,1999 dalam Ratnasari, 2009).

Hazard (bahaya) dan vulnerability (kerentanan) saling berhubungan dan

saling mempengaruhi satu sama lain. Bahaya adalah kemungkinan dari kejadian

dalam jangka waktu tertentu pada suatu wilayah yang berpotensi terhadap

rusaknya fenomena alam. Selanjutnya kerentanan diartikan sebagai tingkat

kerusakan dari suatu unsur resiko dari suatu fenomena alam pada skala tertentu

(Kotter, 2004 dalam Ratnasari, 2009).

3. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan merupakan campur tangan manusia baik secara permanen

atau periodik terhadap lahan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan, baik

kebutuhan kebendaan, spiritual maupun gabungan keduanya (Malingreau, 1979

dalam Purwantoro dan Hadi, 2006). Penggunaan lahan merupakan unsur penting



7

dalam perencanaan wilayah. Bahkan menurut (Campbell, 1996 dalam Purwantoro

dan Hadi, 2006), disamping sebagai faktor penting dalam perencanaan, pada

dasarnya perencanaan kota adalah perencanaan penggunaan lahan.

Penggunaan Lahan merupakan aktifitas manusia pada dan dalam kaitannya

dengan lahan, yang biasanya tidak secara langsung tampak dari citra. Penggunaan

lahan telah dikaji dari beberapa sudut pandang yang berlainan, sehingga tidak ada

satu definisi yang benar-benar tepat di dalam keseluruhan konteks yang berbeda.

Penggunaan lahan berkaitan dengan kegiatan manusia pada bidang lahan tertentu,

misalnya permukiman, perkotaan dan persawahan. Penggunaan lahan juga

merupakan pemanfaatan lahan dan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan

manusia dalam penyelenggaraan kehidupannya. Pengertian penggunaan lahan

biasanya digunakan untuk mengacu pemanfaatan masa kini (present or current

land use). Aktifitas manusia di bumi bersifat dinamis, maka perhatian sering

ditujukan pada perubahan penggunaan lahan baik secara kualitatif maupun

kuantitatif.

Informasi penggunaan lahan adalah penutup lahan permukaan bumi dan

penggunaan penutup lahan tersebut pada suatu daerah. Informasi penggunaan

lahan berbeda dengan informasi penutup lahan yang dapat dikenali secara

langsung dari citra satelit penginderaan jauh. Sementara informasi penggunaan

lahan merupakan hasil kegiatan manusia dalam suatu lahan atau penggunaan

lahan atau fungsi lahan, sehingga tidak selalu dapat ditaksir secara langsung dari

citra penginderaan jauh, namun secara tidak langsung dapat dikenali dari asosiasi

penutup lahannya (Purwadhi, 1999). Contohnya kegiatan rekreasi tidak dapat

secara langsung dikenali dari citra satelit penginderaan jauh. Kegiatan berburu

merupakan rekreasi yang dapat dilakukan di hutan, di daerah penggembalaan, di

daerah pertanian, baik lahan basah maupun lahan kering. Sumber informasi

tambahan cukup penting, oleh karena itu, informasi lengkap untuk menentukan

penggunaan lahan seperti rekreasi, daerah konservasi air, perlindungan perburuan

sangat diperlukan. Informasi tambahan juga diperlukan dalam pengenalan batas

abstrak (batas administrasi, batas rekreasi, batas operasional pelabuhan) suatu

daerah tidak terlihat pada citra.
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4. Faktor Penyebab Longsorlahan

Karnawati (2005), mengemukakan terjadinya longsorlahan disebabkan oleh

faktor-faktor berikut.

a. Kondisi geomorfologi

Kondisi geomorfologi yang dimaksud adalah kemiringan lereng. Wilayah

Indonesia sebagian besar adalah pegunungan, sehingga banyak dijumpai

lahan miring ataupun bergelombang. Lereng pada lahan yang miring

sangat berpotensi mengalami longsorlahan.

b. Kondisi geologi

Gerakan penunjaman Lempeng Australia dan Lempeng Pasifik yang

menumbuk di bawah Lempeng Eurasia mengakibatkan meningkatnya

aktivitas gempa dan gunungapi yang ditandai dengan adanya jalur gempa

bumi dan gunung api sesuai dengan jalur penunjaman lempeng. Getaran

yang ditimbulkan akibat gempa dapat memicu longsorlahan, selain itu

adanya gunung api juga juga mengakibatkan suatu lahan menjadi miring.

Penunjaman lempeng  juga mengakibatkan terjadinya proses

pengangkatan sebagian massa batuan penyusun kulit bumi yang

membentuk struktur perlapisan batuan yang miring disertai dengan kekar

atau retakan pada batuan dan patahan. Bidang perlapisan yang miring

searah dengan kemiringan lereng, seringkali menjadi bidang lemah

tempat meluncurnya massa tanah atau batuan.

c. Kondisi tanah atau batuan penyusun lereng

Longsorlahan belum tentu terjadi apabila kondisi tanah atau batuan

penyusun lereng cukup kompak dan kuat, meskipun lerengnya cukup

curam.

d. Kondisi iklim

Kondisi iklim sangat berperan dalam mengontrol terjadinya

longsorlahan. Curah hujan yang cukup tinggi dapat memicu terjadinya

gerakan longsorlahan, karena air hujan yang meresap ke dalam lereng

dapat meningkatkan penjenuhan tanah sehingga tekanan air untuk
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merenggangkan ikatan tanah meningkat dan akhirnya massa tanah

terangkut oleh aliran air dalam lereng.

e. Kondisi hidrologi lereng

Kondisi hidrologi lereng merupakan kondisi tata air pada lereng. Kondisi

hidrologi lereng berperan dalam meningkatkan tekanan hidrostatis air

sehingga kuat geser tanah/batuan akan sangat berkurang dan gerakan

tanah terjadi. Lereng yang air tanahnya dangkal atau memiliki akuifer

menggantung akan mudah mengalami kenaikan tekanan hidrostatis.

Selain itu, apabila terdapat retakan atau kekar maka akan menjadi saluran

air masuk ke dalam lereng. Air yang semakin banyak masuk melewati

retakan atau kekar tersebut, maka tekanan air juga akan semakin

meningkat. Jalur-jalur retakan merupakan bidang dengan kuat geser

lemah, maka kenaikan tekanan air akan sangat mudah menggerakkan

lereng melalui jalur tersebut.

f. Lain-lain

Aktifitas manusia tidak dapat dipisahkan dari bencana longsorlahan.

Penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan daya dukung lahan, dapat

mengakibatkan longsorlahan. Sawah, tegal ataupun kolam berpotensi

untuk meresapkan air ke dalam lereng sehingga tingkat kejenuhan dan

tekanan hidrostatis dalam lereng meningkat.

5. Identifikasi Longsorlahan

Penyebab dan sifat dari longsorlahan umumnya tidak bisa terlihat, karena

penyebabnya tertutup oleh berbagai endapan geologi dan sistem air tanah.

Identifikasi longsorlahan dapat dilakukan dengan interpretasi foto udara, satelit

dan observasi langsung di lapangan. Walaupun longsorlahan sulit untuk

diidentifikasi, namun masih dibutuhkan bukti, apakah lereng tersebut akan

terganggu kestabilannya oleh bangunan baru. Akan tetapi, tidak seorangpun bisa

memberikan garansi kestabilan lereng, tidak peduli bagaimanapun penyelidikan

yang telah dilakukan maupun perancangan lereng yang telah dilakukan

(Abramson et al.,1996 dalam Christady, 2006).
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Penyelidikan lokasi untuk longsorlahan biasanya mahal. Biaya pengeboran

yang mahal juga sering belum memberikan informasi yang dibutuhkan.

Terbatasnya teknologi eksplorasi sering menjadi kendala dalam mendefinisikan

hal-hal yang mengontrol bidang longsorlahan. Petunjuk awal sering dilakukan

identifikasi tentang kejadian longsorlahan di masa lampau. Pengetahuan mengenai

geologi lokal dan aktifitas longsorlahan baru dan lama sangat penting. Material

pembentuk lereng pada area longsorlahan yang lama sering terdiri dari campuran

lempung, lanau, pasir, kerikil dan batuan besar. Material campuran terbentuk dan

mempunyai kadar air tinggi. Lensa lempung sering menjadi bidang gelincir dari

longsorlahan lama (Alonso dan Lloret, 1993 dalam Christady, 2006).

Survei lapangan sangat penting dilakukan dalam identifikasi longsorlahan.

Maksud dari survei lapangan adalah untuk mengamati, memperhatikan dan

mencatat hal-hal penting yang mungkin mempengaruhi longsorlahan. Survei

lapangan digunakan untuk memperoleh informasi tambahan, misalnya dengan

wawancara. Data yang diperoleh dari hasil pengamatan di lapangan dapat

dijadikan masukan dan  dianalisis dengan data parameter longsorlahan yang telah

ada. Pelaksanaan penelitian harus sangat detail dalam hal penyelidikan dan

ketelitian studi yang terkait langsung dengan akibat bencana longsorlahan dan

juga terhadap derajat kerusakan yang membahayakan manusia. Semakin besar

resiko akibat longsorlahan, semakin teliti penelitian yang harus dilakukan.

6. Penelitian sebelumnya

1. Gunadi, dkk (2006), melakukan penelitian dengan judul “Tingkat Bahaya

Longsor Di Kecamatan Samigaluh Dan Daerah Sekitarnya, Kabupaten

Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta” bertujuan untuk menentukan

tingkat bahaya longsoran secara keruangan dengan pendekatan

geomorfologis dengan menggunakan Sistem Informasi Geografi. Metode

yang digunakan adalah metode survey dan metode analisis laboratorium.

Hasil yang diperoleh berupa Peta Tingkat Bahaya Longsor Di Kecamatan

Samigaluh Dan Sekitarnya.
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2. Priyono, dkk (2006), melakukan penelitian dengan judul “ Analisis

Tingkat Bahaya Longsor Tanah Di Kecamatan Banjarmangu Kabupaten

Banjarnegara” bertujuan untuk mengetahui tingkat bahaya longsor tanah,

agihan dan karakteristik tipe longsoran di wilayah penelitian.

Menggunakan metode pengharkatan dan pembobotan parameter longsor.

Hasil yang diperoleh berupa Peta Tingkat Bahaya Longsor Tanah

Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara.

3. Sinar Jati Budi K. (2009), melakukan penelitian dengan judul “Analisis

Tingkat Bahaya Longsor Di DAS Walikan Kabupaten Karanganyar Dan

Wonogiri” bertujuan untuk mengetahui tingkat bahaya longsor di DAS

Walikan, mengetahui sebaran spasial tingkat bahaya longsor di DAS

Walikan, dan mengetahui arahan penggunaan lahan yang dapat

mengurangi tingkat bahaya longsor di DAS Walikan. Metode yang

digunakan adalah metode survey. Hasil yang diperoleh berupa Peta

Tingkat Bahaya Longsor di DAS Walikan.

1.6. Kerangka Penelitian

Penelitian ini akan mengkaji tingkat bahaya longsorlahan dan persebarannya

berdasarkan parameter yang telah ditentukan. Pemilihan parameter berdasarkan

pada klasifikasi Sunarto Goenadi yang sangat relevan dan layak untuk digunakan

dalam menentukan tingkat bahaya longsorlahan. Faktor-faktor tersebut berupa

kemiringan lereng, curah hujan, penggunaan lahan, pelapukan batuan, kedalaman

tanah, struktur tanah dan tekstur tanah. Longsorlahan tidak terjadi hanya karena

satu atau dua parameter saja yang bekerja, misalnya pada suatu lahan dengan

lereng yang curam namun batuan dan tanahnya cukup kuat, maka kemungkinan

terjadi longsorlahan sangat kecil. Curah hujan yang tinggi yang turun di daerah

dengan lereng datar maka kemungkinan terjadinya longsorlahan juga kecil.

Longsorlahan dipengaruhi oleh beberapa parameter yang kompleks. Survei juga

dilakukan selain penentuan parameter tingkat bahaya longsorlahan. Survei

dilakukan dengan observasi lapangan dan wawancara. Observasi dilakukan untuk

melihat langsung kenampakan geomorfologi di lapangan dan wawancara
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dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai sejarah longsorlahan yang

pernah terjadi.

Hasil akhir yang akan dicapai adalah tingkat bahaya longsorlahan yang

terjadi di daerah penelitian dan juga lokasi persebarannya. Tingkat bahaya

longsorlahan dapat diketahui dengan peta yang dapat memberikan gambaran

tingkat bahaya dan sebaran longsorlahan di daerah penelitian secara

komprehensif. Klasifikasi tingkat bahaya longsorlahan terdiri dari lima kelas yaitu

sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Kerangka pemikiran

disajikan pada diagram kerangka penelitian berikut ini.

Gambar 1.1 Kerangka Penelitian

Faktor Penyebab

Bahaya Longsorlahan

1. Kemiringan lereng
2. Curah hujan
3. Penggunaan lahan
4. Pelapukan batuan
5. Kedalaman tanah
6. Struktur perlapisan
7. Tekstur tanah

Fisik

Klasifikasi Tingkat Bahaya Longsorlahan

Non Fisik

Aktifitas penduduk

Wawancara

Sebaran LongsorlahanAnalisis Tingkat Bahaya Longsorlahan :
1. Sangat Rendah
2. Rendah
3. Sedang
4. Tinggi
5. Sangat Tinggi
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1.7. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan adalah metode pengharkatan dan

pembobotan parameter longsorlahan berdasarkan penggunaan lahan

Kecamatan Kemalang. Parameter yang digunakan berupa kemiringan lereng,

penggunaan lahan, pelapukan batuan, tekstur tanah, kedalaman tanah,

struktur tanah, dan curah hujan. Penelitian juga menggunakan metode survei

dan wawancara yang dilakukan pada daerah yang telah mengalami

longsorlahan ataupun daerah yang belum mengalami serta mendapatkan

informasi tentang longsorlahan aktual dan longsorlahan di masa lalu di

lokasi penelitian.

Menurut Goenadi (2006), parameter tingkat bahaya longsorlahan

dibagi menjadi tiga jenis, yaitu faktor penyebab, faktor pemicu (dinamis)

dan faktor pemicu (statis). Skoring parameter tingkat bahaya longsorlahan

disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.2 Pengharkatan dan Pembobotan Parameter

yang Mempengaruhi Longsorlahan

Jenis

Faktor

Parameter Bobot Konstanta B X K

Harkat Bobot x

Konstanta x

Harkat
Min    Max

Faktor

penyebab

Kemiringan

lereng

10 1 10 1 5 10 50

Faktor pemicu

(dinamik)

Hujan 8 0,7 5,6 1 5 5,6 28

Penggunaan

lahan

8 0,3 2,4 1 5 2,4 12

Faktor pemicu

(statis)

Pelapukan

batuan

6 0,7 4,2 1 5 4,2 21

Kedalaman

tanah

6 0,15 0,9 1 5 0,9 4,5

Struktur tanah 6 0,15 0,9 1 5 0,9 4,5

Tekstur tanah 6 0,15 0,9 1 5 0,9 4,5

24,9 124,5

Sumber : Goenadi, dkk (2006)
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2. Penentuan Daerah Penelitian

Daerah penelitian yaitu Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten,

merupakan daerah yang berada di lereng kaki Gunung Merapi dan

mempunyai bentuklahan vulkan. Kemiringan lereng di wilayah penelitian

juga cukup terjal. Penggunaan lahan di wilayah penelitian berupa pertanian

serta tambang pasir dan batu yang berasal dari Gunung Merapi. Lokasi

pertambangan berada di Kali Woro di sekitar aliran lahar dingin merapi

yang sering menimbulkan longsorlahan, bahkan pemerintah setempat telah

berulangkali mengingatkan untuk menutup lokasi penambangan yang tidak

aman. Berdasarkan pertimbangan di atas, peneliti memilih daerah penelitian

karena tingkat bahaya longsorlahan di wilayah tersebut cukup tinggi dan

layak untuk diteliti.

1.7.1. Data yang Dikumpulkan

a. Data primer

Observasi lapangan, wawancara dan pengambilan gambar di lokasi

penelitian.

b. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari instansi atau lembaga yang terkait dengan

penelitian.

1. Peta Kelerengan Kabupaten Klaten skala 1:50.000 diperoleh dari

BAPPEDA Klaten.

2. Peta Curah Hujan Kabupaten Klaten skala 1:50.000 diperoleh dari

BAPPEDA Klaten.

3. Peta Geologi Kabupaten Klaten skala 1:50.000 diperoleh dari

BAPPEDA Klaten.

4. Data Penggunaan Lahan Kabupaten Klaten tahun 2010 (.shp)

diperoleh dari Badan Informasi Geospasial (BIG)

5. Peta Jenis Tanah Kabupaten Klaten skala 1:50.000 diperoleh dari

BAPPEDA Klaten.
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1.7.2. Tahapan persiapan

a. Menyiapkan data acuan

Data acuan yang disiapkan berupa bahan-bahan pustaka misalnya buku,

laporan, jurnal dan literatur yang memuat teori-teori pada penelitian.

b. Menyiapkan data

Data yang disiapkan berupa data – data yang berkaitan dengan bencana

longsorlahan di Kecamatan Kemalang.

1.7.3. Analisis Data

Analisis data dilakukan untuk memperoleh informasi dari gabungan

data-data atau parameter yang nantinya dapat diketahui akar permasalahan

penelitian dan alternatif pemecahannya. Analisis yang digunakan adalah

analisis spasial dengan pendekatan kuantitatif berjenjang tertimbang.

Parameter tingkat bahaya longsorlahan (kemiringan lereng, penggunaan

lahan, pelapukan batuan, tekstur tanah, kedalaman tanah, struktur tanah, dan

curah hujan) diberi harkat dan bobot. Parameter memiliki harkat yang sama

yaitu 1-5 tetapi memiliki bobot yang berbeda sesuai dengan peranannya

dalam mempengaruhi tingkat bahaya longsorlahan.

Proses analisis menggunakan software ArcGIS dengan memberikan

harkat, bobot dan skor pada parameter dan kemudian dilakukan proses

overlay. Hasil overlay diproses dengan melakukan perhitungan aritmatik

penjumlahan dan perkalian dan kemudian mengklasifikasikannya menjadi

lima kelas dengan cara membagi berdasarkan kemungkinan nilai tertinggi

dan terendah. Nilai tertinggi menunjukkan tingkat bahaya longsorlahan

sangat tinggi dan nilai terendah menunjukkan tingkat bahaya longsorlahan

sangat rendah. Sebaran longsorlahan dapat diketahui dengan

menggabungkan hasil Peta Tingkat Bahaya Longsorlahan dengan data

administrasi Kecamatan Kemalang, sehingga diperoleh sebaran longsorlahan

berdasarkan wilayah administrasinya dan luasannya. Data-data yang bersifat

kualitatif digunakan untuk memaparkan keterkaitan antara tingkat bahaya
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longsorlahan, faktor penyebab longsorlahan dan sebaran longsor secara

spasial.

1.7.4. Pengolahan Data

Berdasarkan data dari parameter yang telah ada, maka dilakukan

pengharkatan dan pembobotan sesuai dengan kelas-kelas tiap parameter.

Berdasarkan hasil pembobotan, akan diketahui klasifikasi tingkat bahaya

longsorlahan berdasarkan skor yang telah dihitung. Skoring dilakukan pada

ketujuh parameter tingkat bahaya longsorlahan, dengan rincian sebagai

berikut .

Tabel 1.3 Klasifikasi harkat dan bobot berdasarkan kemiringan lereng

No Persentase

kemiringan lahan

Kelas lereng Bobot Harkat Konstanta Bobot x Konstanta x

Harkat

1 0-8 % Datar 10 1 1 10

2 8-15 % Landai 10 2 1 20

3 15-25% Agak Curam 10 3 1 30

4 25-45 % Curam 10 4 1 40

5 >45 % Sangat Curam 10 5 1 50

Sumber : Goenadi, 2006

Lereng merupakan faktor yang sangat penting dalam proses terjadinya

longsorlahan. Kemiringan lereng yang tidak diimbangi dengan banyaknya

pepohonan sebagai penyerap air akan sangat rentan terhadap bencana ini.

Lereng yang curam dan tersusun oleh lapisan batuan akan memacu

terjadinya luncuran bahan rombakan dan tanah dengan kecepatan tinggi.

Semakin besar derajat kemiringan lereng, maka semakin besar pula tingkat

bahaya longsorlahannya. Karnawati(2005), menjelaskan tentang ciri-ciri

lereng yang rawan longsor sebagai berikut.

a. Lereng yang tersusun oleh tumpukan tanah gembur yang dialasi batuan

atau tanah yang kompak.

b. Lereng yang tersusun oleh pelapisan batuan miring searah lereng.

c. Lereng yang tersusun oleh blok-blok batuan.
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Parameter selanjutnya yang digunakan sebagai analisis tingkat bahaya

longsorlahan adalah curah hujan. Klasifikasi harkat, bobot dan nilai skor

curah hujan akan dijelaskan pada tabel 1.4 berikut ini.

Tabel 1.4 Klasifikasi harkat dan bobot berdasarkan curah hujan

No Curah Hujan

(mm/tahun)

Klasifikasi

Curah Hujan

Bobot Harkat Konstanta Bobot x Konstanta

x Harkat

1 1000-1500 Sangat rendah 8 1 0,7 5,6

2 1500-2000 Rendah 8 2 0,7 11,2

3 2000-3000 Sedang 8 3 0,7 16,8

4 3000-4000 Tinggi 8 4 0,7 22,4

5 4000-5000 Sangat tinggi 8 5 0,7 28

Sumber : Goenadi, 2006

Curah hujan adalah banyaknya air hujan  yang jatuh ke bumi per satu

satuan luas permukaan pada suatu jangka waktu tertentu. Ancaman tanah

longsor biasanya dimulai pada bulan-bulan yang intensitas curah hujannya

meningkat. Musim kering yang panjang akan menyebabkan terjadinya

penguapan air di permukaan tanah dalam jumlah besar, sehingga muncul

pori-pori atau rongga tanah hingga retakan dan merekahnya tanah

permukaan. Air yang masuk ke bagian yang retak saat terjadi hujan

mengakibatkan tanah dengan cepat mengembang kembali. Intensitas hujan

yang tinggi biasanya membuat kandungan air pada tanah menjadi jenuh

dalam waktu singkat. Hujan yang lebat dapat mengakibatkan longsorlahan

karena melalui tanah yang merekah, air akan masuk dan terakumulasi di

bagian dasar lereng, sehingga menimbulkan gerakan lateral. Pepohonan

dapat mengurangi terjadinya longsorlahan. Pepohonan yang ada di

atasnyaakan menyerap air, akar tumbuhan juga berfungsi mengikat tanah.

Penggunaan lahan merupakan parameter yang cukup berperan dalam

menentukan tingkat bahaya longsorlahan. Penggunaan lahan berhubungan

dengan aktifitas manusia dalam memanfaatkan dan mengolah lahan.

Klasifikasi penggunaan lahan menurut Sunarto Goenadi dijelaskan pada

tabel 1.5 berikut.
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Tabel 1.5 Klasifikasi harkat dan bobot berdasarkan penggunaan lahan

No Penggunaan

lahan

Klasifikasi

penggunaan

lahan

Bobot Harkat Konstanta Bobot x Konstanta

x Harkat

1 Hutan semak Sangat rendah 8 1 0,3 2,4

2 Permukiman Rendah 8 2 0,3 4,8

3 Sawah Sedang 8 3 0,3 7,2

4 Tegalan Tinggi 8 4 0,3 9,6

5 Kebun Sangat tinggi 8 5 0,3 12

Sumber : Goenadi, 2006

Penggunaan lahan merupakan campur tangan manusia baik secara

permanen atau periodik terhadap lahan dengan tujuan untuk memenuhi

kebutuhan, baik kebutuhan kebendaan, spiritual maupun gabungan keduanya

(Malingreau, 1979). Perubahan penggunaan lahan menjadi salah satu faktor

penyebab terjadinya bencana longsorlahan karena banyak mempengaruhi

keseimbangan sumber daya alam jika tidak dikelola dengan baik. Idealnya,

lahan harus digunakan sesuai dengan kemampuan lahan dan kesesuaian

lahan agar tidak terjadi kemerosotan kualitas lahan. Faktor-faktor yang

menyebabkan perubahan lahan diantaranya adalah pertumbuhan penduduk

dan mata pencaharian. Perubahan jenis pekerjaan penduduk, misalnya

menjadi petani juga memungkinkan terjadinya perubahan penggunaan lahan.

Bertani yang dilakukan secara sembarangan dapat mengancam kehidupan

manusia, misalnya longsorlahan atau gerakan massa.

Parameter berikutnya yang berpengaruh dalam menentukan tingkat

bahaya longsorlahan adalah pelapukan batuan. Pelapukan batuan menurut

Sunarto Goenadi dibagi menjadi lima kelas, dengan rincian seperti tabel 1.6

berikut.
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Tabel 1.6 Klasifikasi harkat dan bobot berdasarkan pelapukan batuan

No Pelapukan

Batuan

Bobot Harkat Konstanta Bobot x Konstanta

x Harkat

1 Sangat ringan 6 1 0,7 4,2

2 Ringan 6 2 0,7 8,4

3 Sedang 6 3 0,7 12,6

4 Berat 6 4 0,7 16,8

5 Sangat berat 6 5 0,7 21

Sumber : Goenadi, 2006

Batuan endapan gunung api dan sedimen berukuran pasir dan

campuran antara kerikil, pasir, dan lempung biasanya kurang kuat. Batuan

tersebut akan mudah menjadi tanah apabila mengalami proses pelapukan

dan umumnya rentan terhadap longsorlahan bila terdapat pada lereng yang

terjal. Proses pelapukan batuan yang sangat intensif banyak dijumpai di

negara yang memiliki iklim tropis seperti Indonesia. Tingginya intensitas

curah hujan dan penyinaran matahari menjadikan proses pelapukan batuan

lebih intensif. Batuan yang banyak mengalami pelapukan akan

menyebabkan berkurangnya kekuatan batuan yang pada akhirnya

membentuk lapisan batuan lemah dan tanah residu yang tebal. Lereng akan

menjadi kritis apabila hal ini terjadi.

Kedalaman tanah adalah unsur lain yang juga digunakan sebagai

parameter penentuan tingkat bahaya longsorlahan. Kelas dan skor

kedalaman tanah diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 1.7 Klasifikasi harkat dan bobot berdasarkan kedalaman tanah

No Kedalaman

Tanah

Bobot Harkat Konstanta Bobot x Konstanta

x Harkat

1 Sangat tipis 6 1 0,15 0,9

2 Tipis 6 2 0,15 1,8

3 Sedang 6 3 0,15 2,7

4 Tebal 6 4 0,15 3,6

5 Sangat tebal 6 5 0,15 4,5

Sumber : Goenadi, 2006
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Kedalaman tanah adalah kedalaman lapisan tanah dari permukaan

hingga bahan induk tanah. Kedalaman tanah yang semakin tebal maka akan

semakin besar pula tingkat bahaya longsorlahannya, begitu juga sebaliknya.

Lereng yang tersusun oleh tumpukan tanah yang tebal relatif lebih rentan

terhadap longsorlahan karena mampu menyimpan air lebih banyak dan

mengakibatkan penjenuhan pada tanah, sehingga tekanan air untuk

merenggangkan ikatan tanah meningkat pula dan akhirnya massa tanah

terangkut oleh aliran air dalam lereng.

Tekstur tanah adalah perbandingan relatif tiga golongan besar partikel

tanah dalam suatu massa tanah, terutama perbandingan antara fraksi-fraksi

debu, lempung dan pasir. Tekstur tanah menunjukkan tingkat kehalusan

tanah. Menurut Sunarto Goenadi (2006), tekstur tanah untuk analisis tingkat

bahaya longsor terdiri dari lima kelas, yaitu sangat halus, halus, sedang,

kasar dan sangat kasar. Nilai bobot dan skor total tekstur tanah dijelaskan

pada tabel 1.8 berikut ini.

Tabel 1.8 Klasifikasi harkat dan bobot berdasarkan tekstur tanah

No Tekstur Tanah Bobot Harkat Konstanta Bobot x Konstanta

x Harkat

1 Sangat halus 6 1 0,15 0,9

2 Halus 6 2 0,15 1,8

3 Sedang 6 3 0,15 2,7

4 Kasar 6 4 0,15 3,6

5 Sangat kasar 6 5 0,15 4,5

Sumber : Goenadi, 2006

Tekstur tanah sangat berhubungan dengan longsorlahan. Tekstur tanah

yang semakin kasar, maka rongga yang ada pada tanah semakin besar pula,

sehingga jika rongga tersebut terisi air maka energi yang dihasilkan besar

pula sehingga rentan akan terjadinya longsorlahan. Penentuan tekstur tanah

dapat dilakukan secara manual di lapangan (dipilin) ataupun dilakukan di
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laboratorium. Prosentase kandungan material pasir, debu dan lempung pada

tanah dapat diketahui dengan segitiga tekstur tanah berikut.

Gambar 1.2 Segitiga Tekstur Tanah USDA

Segitiga tekstur tanah menggambarkan tentang kelas tekstur tanah

dengan persentase debu, liat dan pasir. Berdasarkan segitiga tekstur, terdapat

12 kelas tekstur tanah. Liat berpasir merupakan gabungan dari 40-50% liat,

60-100% pasir dan 45-60% debu. Segitiga tekstur tanah sangat memudahkan

dalam identifikasi kandungan debu, liat dan pasir pada beberapa macam

tekstur tanah.

Parameter terakhir yang digunakan sebagai penentu tingkat bahaya

longsor adalah struktur tanah. Klasifikasi tekstur tanah dijelaskan pada tabel

1.9 berikut.

Tabel 1.9 Klasifikasi harkat dan bobot berdasarkan struktur tanah

No Struktur Tanah Bobot Harkat Konstanta Bobot x Konstanta x

Harkat

1 Granuler sangat halus 6 1 0,15 0,9

2 Granuler halus 6 2 0,15 1,8

3 Granuler sedang kasar 6 3 0,15 2,7

4 Blok, plat, masif 6 4 0,15 3,6

5 Prisamatik 6 5 0,15 4,5

Sumber : Goenadi, 2006

Struktur tanah adalah susunan atau pengikatan butir-butir tanah dalam

berbagai kemantapan, bentuk dan ukuran. Struktur tanah terdiri dari
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beberapa macam tipe seperti granuler, lempeng (plat), angular, prismatik

dan columnar. Struktur tanah terdiri dari empat derajat, yaitu (Jamulya dan

Suratman, 1993) :

1. tak beragregat, yaitu pejal jika berkoherensi (lepas-lepas)

2. lemah, jika tersentuh mudah hancur.

3. sedang, agregat sudah jelas terbentuk namun masih dapat dipecahkan.

4. kokoh, agregat yang mantap dan jika dipecahkan terasa bertahan.

Macam-macam struktur tanah dijelaskan pada gambar 1.3 berikut ini.

Gambar 1.3 Struktur Tanah

Struktur tanah terbagi menjadi enam macam, yaitu granuler, blocky

(gumpalan), prismatic, columnar (tiang), platy (lempeng) dan single grained

(remah). Tanah berstruktur granuler berbentuk butiran dan biasanya

ditemukan pada horison A tanah. Struktur tanah blocky bentuknya

menggumpal dan sering dijumpai pada horison B. Prismatic memiliki

sumbu vertikal yang lebih panjang daripada sumbu horisontalnya dan

terdapat pada horison B. Tanah dengan struktur tiang hampir mirip dengan

prismatic namun bagian atasnya memiliki tutupan yang membulat.

Ditemukan pada daerah iklim kering. Platy atau lempeng merupakan

struktur tanah yang tipis dengan sumbu vertikal lebih kecil dari sumbu

horisontal  dan biasanya terdapat pada tanah yang kompak(liat). Single
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grained tanahnya hancur menjadi partikel-partikel kecil yang terpisah satu

sama lain dan banyak dijumpai pada tanah berdebu.

Tujuh parameter yang telah dilakukan analisis, kemudian dihitung

skor total secara keseluruhan sehingga akan diketahui tingkat bahaya

longsorlahannya. Nilai skor total dan tingkat bahaya longsorlahan dapat

dilihat pada tabel 1.10 berikut ini.

Tabel 1.10 Klasifikasi harkat dan bobot berdasarkan tingkat

kerawanan dan bahaya longsorlahan

No Tingkat Bahaya Longsorlahan Skor Total

1 Sangat rendah 24,9-44,82

2 Rendah 44,82-64,74

3 Sedang 64,74-84,66

4 Tinggi 84,66-104,58

5 Sangat tinggi 104,58-124,5

Sumber : Goenadi, 2006

Parameter yang telah diketahui klasifikasi harkat dan bobotnya

kemudian dilakukan proses overlay dengan menggunakan software ArcGIS

10.1. Klas dengan nilai tertinggi menunjukkan daerah dengan tingkat

bahaya longsorlahan paling tinggi dan klas dengan nilai paling rendah

tingkat bahaya longsorlahannya juga rendah. Klasifikasi tingkat bahaya

longsorlahan kemudian dipetakan sehingga menjadi Peta Tingkat Bahaya

Longsorlahan dan sebarannya. Metode dan urutan kegiatan dalam penelitian

digambarkan dalam diagram alir penelitian pada Gambar 1.4 berikut.
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Data

Proses pengolahan data

Hasil

Gambar 1.4 Diagram Alir Penelitian

Peta Kemiringan
Lereng

Peta  Curah
Hujan

Peta Penggunaan
Lahan

PetaPelapukan
Batuan

Peta Kedalaman
Tanah

Peta Struktur
Perlapisan Tanah

PetaTekstur
Tanah

Koreksi
Geometrik

Koreksi
Geometrik

Koreksi
Geometrik

Koreksi
Geometrik

Koreksi
Geometrik

Koreksi
Geometrik

Koreksi
Geometrik

Digitasi

Skoring

Overlay

Klasifikasi Tingkat Bahaya Longsorlahan

Peta Tingkat Bahaya Longsorlahan
Dan Sebarannya
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1.8. Batasan Operasional

Curah hujan adalah banyaknya air hujan  yang jatuh ke bumi per satu

satuan luas permukaan pada suatu jangka waktu tertentu.

Hazard atau bahaya merupakan sumber potensi kerusakan atau situasi yang

berpotensi untuk menimbulkan kerugian. Sesuatu disebut sebagai sumber

bahaya hanya jika memiliki resiko menimbulkan hasil yang negatif

(Cross,1998 dalam Ratnasari, 2009).

Kedalaman tanah adalah kedalaman lapisan tanah dari permukaan hingga

bahan induk tanah.

Lereng adalah suatu kenampakan tanah yang miring dan membentuk sudut

tertentu terhadap suatu bidang horizontal.

Longsorlahan adalah pergerakan suatu massa batuan, tanah, atau bahan

rombakan material penyusun lereng (yang merupakan percampuran tanah

dan batuan) menuruni lereng (Cruden, 1991 dalam Karnawati, 2005).

Pelapukan batuan adalah peristiwa penghancuran massa batuan, baik secara

fisika, kimiawi maupun secara biologis.

Penggunaan Lahan merupakan campur tangan manusia baik secara

permanen atau periodik terhadap lahan dengan tujuan untuk memenuhi

kebutuhan, baik kebutuhan kebendaan, spiritual maupun gabungan

keduanya (Malingreau, 1979 dalam Purwantoro dan Hadi, 2006).

Struktur tanah merupakan sifat fisik tanah yang menggambarkan susunan

ruangan partikel-partikel tanah yang bergabung satu dengan yang lain

membentuk agregat dari hasil proses pedogenesis.

Tekstur tanah adalah perbandingan relatif tiga golongan besar partikel tanah

dalam suatu massa tanah, terutama perbandingan antara fraksi-fraksi

debu, lempung dan pasir.


