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ANALISIS POTENSI TANAH LONGSOR DI KECAMATAN DLINGO, 

KABUPATEN BANTUL MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI 

GEOGRAFIS (SIG) TAHUN 2016 

 

Abstrak 

Tanah longsor merupakan suatu perpindahan atau pergerakan masa tanah 

yang diakibatkan karena tanah tidak kuat untuk menopang beban yang berada di 

permukaan tanah. Tanah longsor juga dipengaruhi oleh beberapa variabel, yaitu 

kemiringan lereng, curah hujan, penggunaan lahan, jenis tanah, dan faktor 

geologi. Dlingo merupakan salah satu kecamatan yang memiliki persentase 

kejadian tanah longsor tinggi di Kabupaten Bantul. Oleh sebab itu, sebagai 

langkah awal untuk mengatasi bencana tersebut, diperlukan adanya analisis 

persebaran tingkat potensi tanah longsor dan menganalisis faktor-faktor dominan 

yang memengaruhi tingkat potensi tanah longsor. Metode yang digunakan dalam 

penelitian potensi tanah longsor ini adalah metode survey. Metode survey terdiri 

atas metode pengumpulan data, metode pengolahan data, dan metode analisis data 

SIG kuantitatif berjenjang. Metode yang digunakan dalam penentun sampel 

adalah purposive sampling. Hasil dari analisis SIG menunjukkan bahwa tingkat 

bahaya tanah longsor tinggi berada di bagian timur Kecamatan Dlingo. Tingkat 

bahaya tanah longsor sedang berada tersebar di seluruh kelurahan  Kecamatan 

Dlingo. Tingkat bahaya tanah longsor rendah berada di bagian utara. Faktor 

dominan yang memengaruhi tingkat bahaya tanah longsor adalah curah hujan dan 

geologi. 

 

Kata Kunci: Tanah longsor, Analisis SIG Kuantitatif Berjenjang, SIG  

 

ANALYSIS OF LANDSLIDE POTENTIAL IN DLINGO DISTRICT, BANTUL 

REGENCY USING GEOGRAFIS INFORMATION SYSTEM (GIS) 2016 

 

Abstract 

 Landslides are a displacement or land mass movements are caused by 

the soil no longer strong enough to bear the weight that was on the ground. 

Landslides also influenced by several variables such as, slope, rainfall, land use, 

soil type, and geological factors. Dlingo is one of district in Bantul Regency that 

has a high percentage of landslide occurrences. Therefore, as a first step to 

overcome the disaster, the needed analysis of the distribution of the level of 
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danger of landslides and analyze the dominant factors that affect the level of 

landslide potential. The method used in this research of landslide potential is 

survey method. Survey method consists of the method of data collection, data 

processing method, and data analysis methods. Analysis of the data including 

quantitative tiered GIS analysis. The method used in the determination of the 

sample is purposive sampling. The results of GIS analysis shows that the high 

level of landslide potential is in the eastern part of the District Dlingo. The level 

of danger of landslides were scattered throughout the District Dlingo village. Low 

landslide potential level is in the northern part. The dominant factor affecting the 

level of landslide hazard is rainfall and geology. 

 

Keywords: Landslides, Tiered Quantitative Analysis of GIS, GIS 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Berdasarkan data bencana tanah longsor Kabupaten Bantul, Kecamatan 

Dlingo merupakan salah satu kecamatan yang memiliki tingkat potensi tanah 

longsor tinggi. Oleh sebab itu, untuk meminimalisir kerugian yang timbul akibat 

dari kemungkinan bencana yang terjadi di daerah kajian, diperlukan adanya 

pemetaan tingkat bahaya tanah longsor di kecamatan tersebut beserta analisisnya. 

Topografi yang terdapat di wilayah tersebut didominasi oleh relief berbukit dan 

bergunung sehingga potensi terjadinya bencana semakin tinggi. Intensitas curah 

hujan yang terjadi di tahun 2016 dapat dikatakan tinggi. Adanya kejadian lanina 

menimbulkan kemarau yang sedikit atau bahkan tidak ada kemarau pada tahun 

tersebut. kemiringan lereng yang curam dengan intensitas hujan yang tinggi 

menimbulkan tingginya potensi bahaya tanah longsor yang terjadi di Kecamatan 

Dlingo. 

Meningkatnya pariwisata yang terdapat di wilayah tersebut akan 

berdampak pada penggunaan lahan yang ada dan akan memengaruhi tingkat 

potensi tanah longsor apabila pembangunan yang dilakukan tidak memerhatikan 

keadaan fisik wilayah tersebut. Meningkatnya pembangunan juga akan membuat 

beban yang harus ditopang oleh tanah menjadi semakin besar dan potensi tanah 

longsor menjadi tinggi. Meningkatnya pariwisata akan meningkatkan 

pembangunan di wilayah tersebut sehingga pengunjung yang datang semakin 

meningkat dan akan meningkatkan jumlah kerugian yang ditimbulkan apabila 

potensi tersebut tidak diatasi sejak dini. 
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Menyadari tingginya potensi terhadap potensi tanah longsor maka 

diperlukan adanya pemetaan terhadap tingkat bahaya tanah longsor tersebut untuk 

mengetahui persebaran tingkat potensi tanah longsor di daerah kajian. Diperlukan 

juga mrngetahui variabel-variabel yang memiliki peranan terbesar dalam 

menentukan tingkat potensi tanah longsor. Mengetahui variabel yang memiliki 

pengaruh besar akan memudahkan baik instansi terkait dan penduduk sekitar 

untuk mewaspadai variabel-variabel dengan pengaruh besar tersebut. 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penyusunan penelitian ini adalah, 

1. Menganalisis persebaran tingkat potensi tanah longsor di Kecamatan Dlingo, 

Kabupaten Bantul. 

2. Menentukan faktor dominan yang memengaruhi tingkat potensi tanah longsor 

berdasarkan lima variabel/parameter potensi tanah longsor yang digunakan. 

 

 

2. METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian tingkat potensi tanah longsor ini 

adalah metode survey. Metode tersebut memerlukan adanya survey lapangan 

untuk mengetahui keadaan kenyataan di lapangan. Metode survey yang dilakukan 

terdiri atas metode pengumpulan data, metode pengolahan data, dan metode 

analisis data berupa metode analisis SIG berjenjang. Metode pengolahan data 

sebagai berikut: 

2.1 Interpretasi Penggunaan Lahan 

Peta penggunaan lahan diperoleh melalui interpretasi visual menggunakan 

citra SPOT 6. 

2.2 Penentuan harkat 

Penentuan harkat tiap parameter dapat dilihat pada tabel 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 

2.5. 

 

Tabel 2.1 Pengharkatan Kelas Penggunaan Lahan 

Kelas Penggunaan Lahan Harkat 

I Tubuh air 0 

II Rumput 1 

III Ruang terbuka, Semak 2 

IV Hutan, Tanaman campuran 3 

V Tanah kering, permukiman 4 

VI Sawah 5 

Sumber : Taufiq,H.P.,dan Suharyadi. (2008) dalam Abdur Rahman 
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Tabel 2.2 Harkat Klasifikasi Curah Hujan 

Kelas Curah Hujan Harkat 

I 0 – 1000 mm/thn 1 

II 1000 – 1500 mm/thn 2 

III 1500 – 2000 mm/thn 3 

IV 2000 – 2500 mm/thn 4 

V >2500 mm/thn 5 

 Sumber : Taufiq,H.P.,dan Suharyadi. (2008) dalam Abdur Rahman 

 

Tabel 2.3 Harkat Kelas Kemiringan Lereng 

 Kelas Kemiringan Lereng Harkat 

I 0 < 8 % 1 

II 8 ≤ 15 % 2 

III 15 – 25 % 3 

IV 25 – 45 % 4 

V >45 % 5 

Sumber : Taufiq,H.P.,dan Suharyadi. (2008) dalam Abdur Rahman. 

 

Tabel 2.4 Harkat Jenis Tanah 

Kelas Jenis Tanah Harkat 

I Alluvial, Gelisol, Planosol, Hidromorf 

Kelabu, Laterik Air 

1 

II Latosol 2 

III Borwn Forest Soil, Non Calcic Brown, 

Mediteran  

3 

IV Andosol, Laterik, Grumusol, Podsol, Podsolic 4 

V Regosol, Litosol, Renzina 5 

Sumber : Rahim, S.Effendi. (2000) dalam fheny 2008 

 

Tabel 2.5 Harkat Formasi Geologi 

No Geologi Harkat 

1 Bahan Aluvial (Qav, Qa, a) 1 

2 Bahan Volkanik-1 (Qvsl, Qvu, Qvcp, Qvl, Qvpo, 

Qvk, Qvba) 

2 

3 Bahan Sediment-1 (Tmn, Tmj, Tms) 3 

4 Bahan Volkanik-2 (Qvsb, Qvst, Qvb, Qvt) dan 

bahan sediment-2 (Tmb, Tmwl, Tmbl, Tmtb) 

4 

Sumber : PUSLITTANAK (2004) dalam  Fheny 2008 
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2.3 Overlay dan Penentuan Interval 

Hasil peta tiap parameter yang telah dibuat ditumpang susun 

(overlay) untuk menyatukan parameter-parameter yang digunakan. Hasil 

dari overlay adalah penggabungan seluruh parameter dalam satu atribut. 

Dalam penelitian ini hasil kelas potensi tanah longsor dibagi menjadi 

3 kelas (tinggi, sedang, dan rendah). Penentuan kelas menggunakan 

perhitungan berikut: 

 

 

Metode Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian potensi tanah longsor 

dilakukan dengan metode analisis SIG berjenjang. Analisis yang dilakukan berupa 

analisis persebaran potensi tanah longsor yang dilihat dari peta yang telah diolah 

di ArcGIS dengan menggunakan metode kuantitatif berjenjang. analisis ini juga 

digunakan untuk mengetahui faktor dominan dalam menentukan tingkat potensi 

tanah longsor. Hasil akhir dari analisis SIG kuantitatif berjenjang adalah peta 

tingkat potensi tanah longsor di Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul 

menggunakan SIG tahun 2016. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil yang didapatkan berupa peta tiap parameter potensi tanah longsor 

dan peta tingkat potensi tanah longsor. Curah hujan dan faktor geologi merupakan 

parameter yang memengaruhi dalam penentuan tingkat potensi tanah longsor. 

Curah hujan yang terdapat diKecamatan Dlingo didominasi curah hujan >2500, 

yaitu seluas 5064.62 Ha sedangkan intensitas 200-2500 seluas 926.91 Ha. 

Umumnya kemiringan lereng sangat memengaruhi tinggi rendahnya 

tingkat potensi tanah longsor sebab semakin terjal maka gaya pendorong ke arah 

gravitasi semakin besar sehingga potensi tanah yang bergeser atau berpindah 

semakin besar. Akantetapi lereng terjal pada Kecamatan Dlingo digunakan oleh 

penggunaan lahan yang tepat yaitu ditanami oleh tumbuhan-tumbuhan berakar 

tunggang yang memiliki perakaran kuat dan dalam. 

Jenis penggunaan lahan juga memengaruhi tingkat potensi, penggunaan 

lahan yang tidak sesuai akan meningkatkan bahaya dan sebaliknya. Penggunaan 

lahan sawah dengan kemiringan lereng terjal memiliki bahaya yang tinggi. 
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Tutupan lahan yang kurang meningkatkan bahaya tanah longsor karena tidak ada 

pengikat tanah dan infiltrasi yang terjadi hanya meresap ke dalam tanah. 

Jenis tanah yang terdapat di daerah penelitian adalah latosol, grumusol, 

dan rendsina. tingkat potensi tinggi terdapat di jenis tanah grumusol dan rendsina. 

jenis tanah tersebut memiliki tekstur lempung sehingga mudah meloloskan air dan 

mudah terjadi banjir. Tingkat potensi tinggi terdapat di bagian timur Kecamatan 

Dlingo yang jika dilihat dari reliefnya berbukit dan bergunung. Luas tingkat 

potensi tanah longsor dapat dilihat pada tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1 Luas Tingkat potensi Tanah Longsor di Kecamatan Dlingo 

No  Tingkat Potensi Luas (Ha) 

1 Tinggi 1845,22 

2 Sedang 3814.81 

3 Rendah 330 

 

Tabel tingkat potensi longsor tersebut menunjukkan bahwa tingkat potensi 

tanah longsor yang berada di Kecamatan Dlingo didominasi oleh tingkat sedang 

dan menunjukkan daerah yang memiliki potensi tanah longsor di Kecamatan 

tersebut memiliki potensi yang besar terhadap terjadinya tanah longsor. Peta 

tingkat potensi tanah longsor dapat dilihat pada gambar 3.1. 

Parameter-parameter yang digunakan memengaruhi tingkat potensi tanah 

longsor. Setiap parameter memiliki peran masing-masing terhadap potensi 

tersebut terhadap kondisi lahan suatu daerah. Jenis penggunaan lahan sawah, 

ladang/tegalan, dan belukar memiliki tingkat potensi yang tinggi, hal tersebut 

dikarenakan adanya air yang tergenang secara terus menerus diatas permukaan 

tanah yang mengakibatkan beban tanah menjadi besar. Terutama sawah yang 

berada di daerah dengan lereng terjal dan tidak menggunakan teknik menanam 

yang baik. Jenis tanah grumusol dan rendsina memiliki tingkat potensi yang tinggi 

terhadap tanah longsor. Tekstur tanah yang dimiliki kedua jenis tanah tersebut 

hampir sama, yaitu lempung. 
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Gambar 3.1 Peta Tingkat Potensi Tanah Longsor di Kecamatan Dlingo Kabupaten 

Bantul Tahun 2016 
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Kemiringan lereng 15-30% sampai >45% memiliki potensi tanah longsor 

yang tinggi. Hal tersebut dikarenakan semakin besar gaya berat dan gaya gravitasi 

pada lokasi tersebut sehingga gaya dorong semakin besar. Gaya dorong yang 

besar akan memicu terjadinya tanah longsor. Curah hujan yang terdapat di daerah 

kajian merupakan curah hujan dengan intensitas tinggi, yaitu 2000-2500 dan 

>2500. Curah hujan yang mendominasi adalah >2500 mm/th yaitu intensitas 

curah hujan dengan kelas tinggi. Contoh kejadian tanah longsor dapat dilihat pada 

gambar 5.1 dan 5.2. 

 

Gambar 5.1 Kejadian Tanah Longsor di Dusun Tangkil Rt 03, Muntuk, Dlingo, 

Bantul, 2 Desember 2016. 

Kelurahan Muntuk memiliki jenis penggunaan lahan yang didominasi oleh 

kebun, penggunaan lahan lainnya adalah permukiman, ladang/tegalan, dan belukar 

dengan jenis tanah latosol. Jenis tanah tersebut tidak memiliki potensi besar 

terhadap terjadinya tanah longsor, tidak seperti rendsina dan grumusol yang 

menimbulkan tingkat potensi tanah longsor tinggi. Tetapi karena tahun 2016 

curah hujan di wilayah ini tinggi, yaitu >2500 maka dapat memicu terjadinya 

longsor, terutama pada daerah dengan kemiringan lereng tinggi. 

 

Gambar 5.2 Kejadian Tanah Longsor di Dusun Sukorame Rt 24, Mangunan, 

Dlingo, Bantul, 2 Desember 2016. 

Selain kemiringan lereng, terdapat parameter lain yang memiliki peran 

besar terhadap tingginya tingkat potensi longsor, yaitu jenis tanah dan curah 

hujan. Jenis tanah rendsina memiliki peran sangat besar terhadap longsor 
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dibandingkan grumusol dan latosol, hal tersebut dikarenakan jenis tanah ini 

berupa lempung dan agak berpasir sehingga air yang masauk akan diloloskan 

begitu saja dan apabila tanah sudah tidak mampu untuk menyimpan air maka air 

yang tidak akan diserap lagi oleh tanah melainkan menjadi aliran permukaan 

(runoff). 

Kelurahan Mangunan merupakan wilayah yang didominasi oleh 

kemiringan lereng 25-45%, jenis penggunaan lahan kebun dan ladang/tegalan 

serta curah hujan yang tinggi menimbulkan wilayah ini berpotensi memiliki 

tingkat potensi yang tinggi. Kelurahan Muntuk didominasi oleh tingkat bahaya 

tanah longsor sedang yang memiliki jenis tanah latosol, sedangkan yang 

memilikitingkat bahaya tinggi memiliki jenis tanah grumusol. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa parameter yang memiliki peran terbesar 

terhadap tingkat potensi tanah longsor adalah curah hujan, penggunaan lahan, dan 

kemiringan lereng. Tahun 2016 terdapat kejadian alam berupa lanina yang 

mengakibatkan terhadap perubahan iklim di bumi, yaitu meningkatnya 

kelembaban. Kecamatan Dlingo tahun 2016 tidak terdapat bulan kemarau, 

kemarau yang terjadi tahun 2016 adalah kemarau basah yaitu kemarau yang masih 

terdapat curah hujan lebih sering dibandingkan bulan yang sama di tahun 

sebelumnya. Hal tersebut menimbulkan meningkatnya potensi kecamatan ini 

terhadap bahaya tanah longsor yang selalu terjadi tiap tahunnya. 

Penggunaan lahan yang kurang baik akan meningkatkan tingkat potensi 

longsor. Penggunaan lahan menjadi faktor dengan pengaruh tinggi terhadap 

potensi tanah longsor karena di Kecamatan Dlingo terdapat wisata-wisata baru 

yang semakin berkembang dan semakin bertambah jumlahnya sehingga hal 

tersebut dapat menimbukan pembangunan yagn tidak terkontrol. Oleh sebab itu 

pembangunan yang kurang baik jelas akan meningkatkan potensi tanah longsor 

dan penggunaan lahan menjadi faktor dominan yang memengaruhi terjadinya  

potensi tanah longsor. 

Kemiringan lereng menjadi penyebab utama yang umumnya terdapat pada 

potensi tanah longsor.kemiringan lereng yang terdapat di Kecamatan Dlingo 

beragam mulai dari 0-8% hingga >45%. Kemiringan lereng menjadi faktor yang 

memengaruhi tingkat potensi tanah longsor dikarenakan semakin tinggi 

kemiringan lereng maka gaya dorong berdasarkan arah gravitasi semakin besar 

sehingga meningkatkan terjadinya potensi tanah longsor. Akan tetapi terdapat 

kemiringan lereng tinggi tetapi tidak memiliki tingkat potensi yang tinggi. Hal 

tersebut dikarenakan terdapat perameter lain ang memengaruhi tingkat potensi ini, 

seperti curah hujan dan penggunaan lahan. Penggunaan lahan ang tepat akan 

mengurangi tingginya potensi yang timbul. 
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4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

1. Tingkat potensi tanah longsor terdapat tiga kelas, yaitu tinggi, sedang, dan 

rendah. Tingkat bahaya tanah longsor di Kecamatan Dlingo adalah: 

a. Tingkat bahaya tanah longsor tinggi terletak di sebelah timur daerah 

kajian dengan intensitas curah hujan >2500 mm/th, kemiringan lereng 

25-45% dan >45%, jenis tanah rendsina dan latosol, formasi geologi 

wonosari (Tmwl), dan jenis penggunaan lahan sawah, ladang/tegalan, 

semak/belukar, kebun, dan permukiman. 

b. Tingkat bahaya sedang terdapat di seluruh kelurahan di daerah kajian 

dan memiliki luasan terbesar dibandingkan bahaya rendah dan tinggi. 

Tingkat bahaya sedang mendominasi di bagian barat dan tengah daerah 

kajian, yaitu pada Kelurahan Terong, Muntuk, Mangunan, dan 

Temuwuh. Kelas sedang dikarenakan adanya curah hujan >2500 

mm/th, kemiringan lereng 0-8% dan 25-45%, jenis tanah latosol dan 

grumusol, formasi geologi Tms dan Tmn, dan jenis penggunaan lahan 

hutan, kebun, ladang/tegalan, semak/belukar, dan permukiman. 

c. Tingkat bahaya rendah hanya terdapat di bagian utara daerah kajian, 

yaitu di Kelurahan Terong, Muntuk bagian utara, sedikit di Jatimulyo, 

dan di Kelurahan Mangunan bagian barat dengan curah hujan >2500 

mm/th, kemiringan lereng 0-8% dan 8-15%, jenis tanah latosol, 

formasi geologi Tmn, dan jenis penggunaan lahan ladang/tegalan, 

permukiman, dan kebun. Tingkat rendah memiliki luasan yang rendah, 

yaitu yang berada pada lereng landai dan datar serta penggunaan lahan 

yang sesuai dengan keadaan fisik. 

 

2. Berdasarkan data hasil penggabungan lima parameter didapatkan bahwa 

faktor yang mendominasi dan memiliki peranan besar terhadap tingkat 

potensi tanah longsor di Kecamatan Dlingo adalah curah hujan dan formasi 

geologi.
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4.2 Saran  

1. Sebagai masukan untuk pemda setempat, agar memperhatikan dalam hal 

pembangunan dan pembuatan pariwisata di Kecamatan Dlingo. Hal tersebut 

bertujuan agar tidak terdapat pembangunan dan pariwisata yang berada di 

daerah dengan potensi tanah longsor tinggi. 

2. Penggunaan lahan dan tata guna lahan pada daerah kajian harus diperhatikan 

berdasarkan kemampuan fisiknya serta memperhatikan potensi tanah longsor 

yang dapat terjadi sewaktu-waktu. 
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