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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang Masalah 

Bencana merupakan suatu fenomena ekstrim yang terjadi baik di litosfer, 
hidrosfer, biosfer atau atmosfer yang memiliki magnitudo di atas rata-rata dan 
menyebabkan kematian pada manusia, serta kerusakan pada infrastruktur seperti 
bangunan, sistem komunikasi, lahan agrikultur, hutan, dan lingkungan alami 
lainnya (Alexander, 1993). Berdasarkan penyebabnya, bencana dapat 
dikategorikan sebagai bencana alam (bencana akibat adanya bahaya geologis, 
hidrometeorologi, dan biologis) atau bencana sebagai akibat adanya aktivitas 
manusia (degradasi lingkungan dan kegagalan teknologi)  . Saat ini, dunia sedang 
menghadapi tren meningkatnya dampak negatif akibat bencana alam dan bencana 
sosial dapat dilihat pada (Gambar 1.1.) Kemungkinan penyebabab terjadinya 
peningkatan akibat dari semakin maju teknologi dan perkembangan perindustrian  
dari Negara berkembang ke negara maju, ini menyebabkan tidak teraturnya cuaca 
pada saat sekarang dari yanga musim hujan singakat dan musing kering yang 
berkepanjangan dan bisa sebaliknya (Negara dua  musim), serta ada juga ditempat 
yang sama sekali tidak salju sekarang bahkan sangat sulit air terjadi anomali 
menjadi turunya salju (Uni Emirat Arab) di berita oleh (detikNews, 2017). 
Contohnya bahaya hidrometeorologi akibat adanya perubahan iklim, peningkatan 
tingkat kerentanan sosial masyarakat ikut juga mempengaruhi besar kecilnya 
dampak yangdi akibatkan oleh bencna (CRED, 2015) 
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Gambar 1.1.  Bencana dalam angka  tahun 2017, Sumber : EM-DAT dalam 
CRED (Center for Research on the Epidemiology of Disister), 2016 

Indonesia termasuk dalam daftar peta bencana dunia hal ini dapat dilihat 
dalam data diatas, dapat dilihat dalam peta jumlah bencana per negara menujukan 
152 berada di Asia, ini juga dapat dilihat dari persentase banyak kematian per 
benua yang di sebabkan dari bencana yakni 71,8 % di tahun 2015 dan jumlah rata-
rata  kejadian sebanyak 55,6 %. Dilihat dari data-data diatas  hampir sebagian 
besar kejadian bencana terjadi di benua Asia di bandingkan dari benua-benua 
yang lain. 
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Gambar : 1.2 Data kejadian dan dampak bencana alam  tahun 2017 : Perbandingan antar 
Benua. Sumber : EM-DAT dalam CRED (Center for Research on the Epidemiology of                
Disiste ), 2017 
Dapat dilihat dari Gambar 1.2  pada tahun 2017 masih menunjukan Benua Asia 
paling tinggi di atara Benua lain, walapun akibat yang ditimbulkan tertinggi di 
benua Afrika tetapi jumlah kematian yang ditimbulkan dari bencana alam 
tertinggi di Asia. Hal tersebut menunjukan bawah Asia bisa dikatakan dominan 
dalam bencana alam.  

Berdasarkan data EM-DAT (Emergency Database) The International 
Disaster Database, Centre for Research on the Epidomiology of Disasters 
(CRED), telah terjadi 6.090 kejadian bencana di seluruh dunia dari tahun 2006-
2015. Dari total kejadian bencana tersebut, sekitar 61.64% merupakan bencana 
yang dipicu oleh bahaya alami dan sisanya (38.35%) adalah merupakan bencana 
akibat kegagalan teknologi. Di antara beberapa tempat di dunia, Asia merupakan 
daerah yang paling rawan terhadap terjadinya bencana alam. Dari total bencana 
alam yang tercatat, sekitar 40.70% bencana alam terjadi di Asia. Bencana alam 
tersebut didominasi oleh kejadian banjir (681 kejadian), hujan badai (416 
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kejadian), gempabumi (168 kejadian) dan longsorlahan (118 kejadian). Indonesia 
merupakan salah  satu negara di Asian 

Berlokasi di antara pertemuan lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik, 
menjadikan Indonesia merupakan area yang rawan terhadap bahaya gempabumi 
dan gunungapi. Tidak hanya itu, daerah perbukitan dengan kemiringan lereng 
yang tinggi, sebagai akibat adanya proses struktural dan curah hujan yang tinggi 
mengakibatkan tingginya potensi bahaya longsorlahan pada musim-musim 
penghujan.  

Peristiwa longsorlahan atau dikenal dengan gerakan massa tanah, batuan atau 
kombinasinya sering terjadi pada lereng alami dan lereng non alami (Suryolelono, 
2002 dalam Kuswaji, 2008). Secara definisi longsorlahan (landslides) merupakan 
gerak massa batuan, debris atau tanah menuruni lereng akibat pengaruh 
gravitasional (Alkema, et al., 2005). Disamping itu, longsorlahan sering disebut 
juga sebagai bencana musiman (seasonal) karena terjadi pada musim penghujan 
berbeda dengan bencana yang lain,  dampak longsorlahan lebih bersifat lokal dan 
berpotensi menimbulkan korban jiwa yang besar. Menurut BNPB (2013) sekitar 
96% dari seluruh kejadiaan bencana di Indonesia merupakan bencana 
hidrometeorologi termasuk longsorlahan. Pada awal tahun 2013 telah terjadi 
sebanyak 25 kali kejadiaan longsorlahan dan menyebabkan 40 orang meninggal. 
Berdasarkan Naryanto, etal. (2010) pola distribusi longsorlahan di sebagian besar 
Indonesia, di pengaruhi oleh beberapan faktor di antaranya: 1) topografi, 2) 
geologi, 3) tanah dan struktur stratigrafi, 4) curah hujan, 5) gempabumi atau 
getaran, dan 5). Penggunaan lahan. 

Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah 
yang berlokasi di kaki Gunungapi Lawu. Dengan kondisi curah hujan yang tinggi 
dan kemiringan lereng yang tinggi, mengakibatkan sebagian daerah di 
Karanganyar sangat berpotensi menimbulkan bencana longsor. Secara 
administrasi, potensi longsor di Kabupaten Karanganyar tersebar di beberapa 
kecamatan yaitu Jatipuro, Jatiyoso, Tawangmangu, Matesih, Karangpandan, 
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Ngargoyoso, Kerjo, dan Jenawi. Baru-baru ini longsorlahan terjadi di wilayah 
Karanganyar khususnya di Kecamatan Tawangmangu. Kejadiaan tersebut 
menyebabkan terputusnya  akses Karanganyar-Magetan. Walaupun tidak 
menimbulkan korban jiwa bencana ini telah menimbulkan kerugin yang besar 
terkait infrastruktur jalan (SoloPos, 2014). Bencana tanah longsor pernah terjadi 
Karanganyar, di longsor melanda sekitar 12 rumah di Dusun Mogol, dengan 
korban jiwa meninggal 34 jiwa, rumah hancur dan rusak berat 325  Desa 
Ledoksari, Kecamatan Tawangmangu dengan koordinat 111" 07' 24,9" BT dan 
07" 40' 36,8" LS. (Naryanto,et al.,2010) 

Pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2013, ± pukul 18.00 WIB telah 
terjadi tanah longsor secara beruntun menimpa warga di wilayah Kecamatan 
Tawangmangu, Kecamatan Kerjo, Kecamatan Jumapolo, dan Kecamatan Jatiyoso, 
Kabupaten Karanganyar. Menurut keterangan para korban, kejadian diakibatkan 
hujan dengan intensitas sedang yang berlangsung cukup lama di wilayah 
kabupaten Karanganyar dan sekitarnya. Hujan dengan intensitas sedang tersebut 
mengakibatkan tebing dan talud yang kurang kuat konstruksinya mengalami 
longsor dan menimpa dinding bagian belakang rumah hingga mengalami 
kerusakan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Tercatat 3 bangunan 
rumah mengalami kerusakan pada dinding rumah dan 6 bangunan talud rumah 
ambrol. 

Pada hari Jumat, tanggal 8 Januari 2013, ± pukul 23.00 WIB telah terjadi 
tanah longsor di Dusun Ngledok RT 02/VI, Desa Sepanjang, Kecamatan 
Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Menurut keterangan korban Sadiyono, 
70 Tahun, kejadian diawali hujan dengan intensitas sedang yang berlangsung 
cukup lama di wilayah Kecamatan Tawangmangu dan sekitarnya. Hujan dengan 
intensitas sedang tersebut mengakibatkan talud ukuran 2 m x 10 m, dan dapur 
rumah ukuan 12 m x 4 m milik Nyono, 40 tahun, ambrol dan longsor serta 
menimpa rumah Sadiyono, ukuran 5 m x 3 m. Tidak ada korban jiwa dalam 
kejadian tersebut. 
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Pada hari Rabu, tanggal 01 Januari 2013, ± pukul 20.30 WIB telah terjadi 
tanah longsor di Dusun Gondang Rt 02/XIII, Desa Nglebak, Kecamatan 
Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Menurut keterangan korban Suyadi, 51 
Tahun, kejadian diawali hujan dengan intensitas tinggi yang berlangsung ± 1 jam 
di wilayah Kecamatan Tawangmangu dan sekitarnya. Hujan dengan intensitas 
tinggi tersebut mengakibatkan prigi rumah longsor menimpa bahu jalan. Tidak 
ada korban jiwa dalam kejadian tersebut 

Mengingat periode ulang longsorlahan yang relatif pendek dan besarnya 
dampak yang akan ditimbulkan oleh bencana tersebut, maka perlu dilakukan 
upaya idetifikasi tingkat risiko longsorlahan di daerah penelitian. Penelitian akan 
difokuskan pada Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar. Adapun 
pertimbangan yang digunakan adalah Kecamatan tersebut merupakan daerah 
berpotensi tinggi terjadi longsorlahan dan terdapat variasi kemiringan lereng di 
kedua kecamatan tersebut. Selain itu, Kecamatan Tawangmangu merupakan 
daerah tujuan wisata di Karanganyar yang memiliki kepadatan penduduk relatif 
tinggi (Tabel 1.1). Kabupaten Karanganyar merupakan wilayah perbukitan dengan 
lereng terjal, batuan penyusunya merupakan Endapan Volkanik Muda dari 
Gunung Lawu. Morfologi dominan yang berada pada ketinggian 700-1.000 mdpal 
adalah merupakan perbukitan berelief terjal sampai sangat terjal dengan 
kemiringan antara 30-60º. Perbukitan tersebut terbentang dari barat sampai timur 
dengan puncak tertinggi Gunung Lawu  3.265 mdpal (Naryanto,et al.,2010). 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tingkat risiko longsorlahan 
didaerah penelitian dan menjadi rujukan dalam mendisain jalur evakuasi dan 
sosialisi terkait pengurangan risiko longsorlahan. 
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Tabel 1.1 Kepadatan Penduduk Kabupaten Karanganyar 
No Nama 

Kecamatan 
Luas 
Wilayah 
(ha) 

Jumlah Penduduk 
(jiwa) 

Kepadatan 
penduduk 
(jiwa/km2) 

Selisih 
(jiwa/
km) 

2015 2016 2015 2016  
1 Jatipuro 4.036,50 27.962 28.013 693 694 1 
2 Jatiyoso 6.716,49 35.764 35.820 532 533 1 
3 Jumapolo 5.567,02 35.047 35.107 630 631 1 
4 Jumantono 5.355,44 41.410 41.473 773 774 1 
5 Metesih 2626,63 39.516 39.588 1.504 1.507 3 
6 Tawangmangu 7003,16 43.831 44.042 626 629 3 
7 Ngargoyoso 6.533,94 31.974 32078 489 491 2 
8 Karangpandan 3.411,08 38.900 39026 1.140 1.144 4 
9 Karanganyar 4.302,64 78.023 78830 1.813 1.832 19 
10 Tasikmadu 2.759,73 58.661 59360 2.126 2.151 25 
11 Jaten 2.554,81 81.795 82.659 3.202 3.235 33 
12 Colomadu 1.564,16 77.206 79.385 4.936 5.075 139 
13 Gondangrejo 5.679,95 77.187 78337 1.359 1.379 20 
14 Kebakkramat 3.645,63 61.330 61.883 1.682 1.697 15 
15 Mojogedang 5.330,90 60.573 61058 1.136 1.145 9 
16 Kerjo 4.682,27 33.701 33.769 720 721 1 
17 Jenawi 5.608,28 25.575 25770 456 459 3 
Jumlah 77.378,64 848.455 856.198 1.096 1.107 11 

Sumber : BPSKabupaten Karanganyar,Tahun 2015 dan 2016 
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Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa pada kurun waktu tahun 
2015 sampai dengan tahun 2016 peningkatan penduduk relatif tinggi. Peningkatan 
kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Colomadu. Sementara itu di 
daerah penelitian peningkatan kepadatan penduduk mulai tahun 2015 sampai 
dengan 2016 sebesar 3 jiwa/km2. Peningkatan penduduk yang tinggi dapat 
meningkatkan kerentanan dan resiko longsorlahan. 
1.2 Perumusan Masalah 

Kabupaten Karanganyar mempunyai 17 kecamatan, dan dari jumlah 
tersebut 8 diantaranya berpotesi terjadi longsor. Adapun kedelapan kecamatan 
tersebut yaitu Kecamatan Jatipuro, Jatiyoso, Tawangmangu, Matesih, 
Karangpandan, Ngargoyoso, Kerjo, dan Kecamatan Jenawi. Salah satu daerah 
yang berpotensi tinggi terjadi longsorlahan adalah Kecamatan Tawangmangu 
yaitu daerah penelitian. Warta Terkini, (2007) pada Rabu 26-12-2007 
memberitakan bahwa terdapat sekitar 71 orang korban jiwa bencana alam tanah 
longsor yang tersebar di beberapa Kecamatan di Kabupaten Karanganyar antara 
lain Kecamatan Tawangmangu 37 orang, Kecamatan Jatiyoso 10 orang, 
Kecamatan Ngargoyoso 2 orang, Kecamatan Kerjo 5 orang, Kecamatan Jenawi 3 
orang, Kecamatan Jaten 1 orang, Kecamatan Jumapolo 8 orang, dan Kecamatan 
Karanganyar Kota 2 orang. Berdasarkan penjabaran rumusan masalah tersebut, 
maka penulis merumuskan beberapa pertayaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat kerawanan longlorlahan di daerah penelitian ? 
2. Bagaimana tingkat risiko longlorlahan di daerah penelitian ? 

1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan perumusan masalah tersebut maka, tujuan penelitian ini adalah 

untuk:  
1. Mengetahui tingkat kerawanan longsorlahan di daerah penelitian ? 
2. Mengetahui tingkat risiko longsorlahan di daerah penelitian ? 
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1.4 Kegunaan Penelitian 
Berdasarkan tujuan penelitian maka, kegunaan dari penelitian ini adalah: 

1. Sebagai sumber informasi dan masukan kepada instasi terkait dalam upaya 
pengurangan risiko bencan longsorlahan khususnya Kecamatan 
Tawangmangu. 

2. Sebagai sumber informasi dan dasar perencanaan tata ruang dan 
pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar. 

1.5 Tinjauan pustaka 
5.1 Longsorlahan (Landslide) 

Naryanto, et al,. (2010) mengemukakan longsorlahan atau gerak massa 
tanah adalah massa batuan atau tanah pada suatau lereng karena pengaruh gaya 
gravitasi. Gerak massa batuan atau tanah terjadi karean adanya ganguan terhadap 
kestimbangan gaya penahan (shear strength) dan gaya peluncur (shear stress) 
yang bekerja pada suatu lereng ketidakseimbagan gaya tersebut diakibatkan 
adanya gaya dari luar lereng yang menyebabkan besarnya gaya peluncur pada 
suatu lereng menjadi lebih besar dari pada gaya penahanya.  

Sementara itu Sutikno, et al,. (2002) mengatakan bahwa tanah longsor 
adalah proses perpindahan massa tanah atau batuan dengan arah miring dari 
kedudukan semula akibat adanya gaya gravitasi (terpisah dari massa aslinya yang 
relatif mantap). Tanah longsor yang banyak terjadi di Indonesia terjadi pada 
topografi terjal dengan sudut lereng 15º - 45º dan pada batuan vulkanik lapuk 
dengan curah hujan tinggi. Faktor-faktor lain yang dapat memicu terjadinya 
longsorlahan adalah kondisi geologi, kondisi hidrometeorologi, kondisi tataguna 
lahan, aktivitas manusia dan kegempaan.  

Berdasarkan uraian diatas tentang diskripsi langsorlahan (landslide) atau 
gerak massa tanah, batuan (mass wasting, mass movement) maka dapat 
disimpulkan bahwa longsorlahan (landslide) adalah bagian dari gerak massa 
(mass wasting) yang bergerak menuruni lereng secara lambat hingga cepat oleh 
adanya pengaruh garvitasi, muka air tanah, sifat fisik tanah, di atas suatu lapisan 
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agak kedap air yang jenuh air dengan arah miring yang bekerja di sepanjang 
bidang geser, karena adanya gangguan terhadap kestimbangan gaya penahan 
(shear strength) dan gaya peluncur (shear stress) dengan material berupa tanah, 
batuan, timbunan buatan atau campuran dari material lain.  
5.2  Tipe-tipe longsorlahan(Landslide) 
Tabel 1.2 Klasifikasi tanah longsor terkait dengan kedalaman maksimum 
material 
Tipe Kedalaman (m) 
Longsor permukaan (surface slide) 
Longsor dangkal (shallow slide) 
Longsor dalam (deep slide) 
Longsor sangat dalam (very deep slide) 

< 1,5 
1,5 – 5,0 
5,0 – 20 
> 20 

Sumber: Broms 1975, dalam Hendaryatmo 2010. 
Tanah longsor dengan kecepatan gerak sedang hingga sangat cepat 

dibedakan menjadi 3 bagian utama, yaitu jatuhan (fall), longsoran tanah/batuan 
(slide), dan nendatan (slump).  

Berdasarkan geometri bidang gelincirnya, longsor dibedakan dalam dua 
jenis yaitu:  
1. Longsoran dengan bidang longsor lengkung atau longsoran rotasional 

(rotational slide). Longsoran rotasional (rotational slide) adalah mempuyai 
bidang longsor melengkung keatas, dan sering terjadi pada massa tanah yang 
bergerak dalam satu kesatuan. Longsor rotasional (slum) terjadi pada meterial 
homogen seperti timbunan buatan (tanggul). Longsoran rotasional (rotational 
slide) dibedakan menjadi tiga antara lain :  
 Pengelinciran (slip) 
 Longsoran rotasional berlipat (multirotational slide) 
 Pengelinciran berurutan  (succestive slip) 

 



 
 
2. Longsoran dengan bidang glicir datar atau 

slide) longsor taranslasional  (
disepanjang diskontiunitas atau bidang lemah yang secara pendekatan sejajar 
dengan permukaan lereng, sehingga gerakan tanah seacara translas
taranslasional  (translational slide
 Longsor blok translasional (
 Longsor pelat (slab
 Longsor translasional berlipat (
 Longsor sebaran (spreading 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1
Sumber : Broms, 1975 dalam Hardiyatmo 2006
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Longsoran dengan bidang glicir datar atau longsor taranslasional (translational 
longsor taranslasional  (translational slide) adalah merupakan gerakan 

panjang diskontiunitas atau bidang lemah yang secara pendekatan sejajar 
dengan permukaan lereng, sehingga gerakan tanah seacara translasi. 

translational slide) dibedakan menjadi empat  antara lain : 
Longsor blok translasional (translational  block slide) 

slab) 
Longsor translasional berlipat (multitranslational slide) 

spreading failure) 

Gambar 1.3 longsoran rotasional (rotational slide). 
Sumber : Broms, 1975 dalam Hardiyatmo 2006 

translational 
adalah merupakan gerakan 

panjang diskontiunitas atau bidang lemah yang secara pendekatan sejajar 
 Longsoran 

) dibedakan menjadi empat  antara lain :  
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Gambar 1.4 longsoran taranslasional  (translational slide), Sumber : Broms, 1975 dalam 
Hardiyatmo 2006 
  
5.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kerawanan longsorlahan 

Longsor terjadi sebagai akibat oleh gaya-gaya gravitasi dan kadang-
kadang getaran atau gempabumi juga menyokong kejadian tersebut. Longsorlahan 
yang terjadi akibat adanya  keruntuhan geser di sepanjang bidang longsor yang 
merupakan batas bergeraknya massa tanah atau batuan.  Banyak faktor yang 
mempengaruhi terjadinya longsorlahan Kondisi-kondisi geologi dan hidrologi, 
topografi, iklim, dan perubahan cuaca dapat mempengaruhi kestabilitasan lereng.  

 
Adapun faktor-faktor yang menyebabkan langsorlahan (landslide) adalah : 

1. Penambahan beban pada lereng, dapat berupa bangunan baru, tambahan 
beban oleh air yang masuk ke pori-pori tanah maupun yang mengenang di 
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permukaan tanah, dan beban dinamis yang disebabkan oleh vegetasi yang 
tertiup oleh angin dan lain-lian. 

2. Penggalian atau pemotongan tanah pada kaki lereng. 
3. Penggalian yang mempertajam kemiringan lereng. 
4. Perubahan posisi muka air secara cepat (rapid drawdown) pada bendungan, 

sungai dan yang lainya. 
5. Kenaikan tekanan lateral oleh air (air yang mengisi retakan akan mendorong 

tanah ke arah lateral ). 
6. Penurun tahanan geser tanah pembentuk lereng oleh akibat kenaikan kadar 

air, kenaikan tekana air pori, tekanan rembesan oleh genangan air di dalam 
tanah, tanah pada lereng mengandung lempung (clay) yang mudah kembang 
susut. 

7. Getaran yang di sebabkan oleh gempabumi atau gempa volkanik. 
(Hardiyatmo, 2006) 

Faktor-faktor pemicu terjadinya longsorlahan dapat dilihat dalam Tabel 
1.3 sebagai berikut : 

 
Tabel 1.3 Faktor-faktor pemicu terjadinya longsorlahan 

No. Faktor Peyebab Parameter 
 
1. 

 
Faktor Pemicu 
Dinamis 

 Kemiringan lereng 
 Curah Hujan 
 Penggunaan Lahan (Aktivitas 

Manusia) 
 
2. 

 
Faktor Pemicu 
Statis 

 Jenis Batuan dan Struktur Geologi  
 Kedalam Solum Tanah 
 Permebilitas Tanah  
 Tekstur Tanah 

Sumber: Goenadi et al,. dalam Kuswaji (2011) 
Berdasarkan gambar diatas bahwa faktor pengontrol di pengarauhi oleh 

geomorfologi, geologi, tanah, geohidrologi, dan tata guna lahan. Faktor-faktor ini 
menyebabkan kerentanan lereng yang berpotensi terjadinya gerakan disertai 
dengan faktor pemicu gerakan meliputi infiltrasi air kedalam tanah, getaran, dan 
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aktivitas manusia sehingga menyebabkan tanah menjadi kritis dan akahrinya 
terjadilah gerakan tanah. 

 
5.4 Risiko Longsorlahan (Landslide) 

Risiko (risk) adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencan pada 
suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, 
jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakaan, atau kehilangan 
harta, dan ganguan kegitan masyarakat. (BAKORNAS PB, 2007). 

Risiko longsorlahan (Landslide) adalah Kemungkinan konsekuensi yang 
berbahaya, atau kerugian yang kemungkinan terjadi (kematian, cedera, properti, 
mata pencaharian, kegiatan ekonomi terganggu atau lingkungan rusak) akibat 
interaksi antara bahaya alam longsorlahan (landslide) atau manusia yang 
menyebabkan kerentanan kondisi.menurut (Thywissen, 2006). 
1.6 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian mengenai longsorlahan (landslide)telah banyak dilakukan, di 
antaranya: Sunarto Goenadi dkk. (2003) dengan judul ”Konservasi Lahan 
Terpadu Daerah Rawan Bencana Longsoran di Kabupaten Kulonprogo Daerah 
Istimewa Yogyakarta” yang bertujuan untuk mencari bentuk konservasi yang 
ideal untuk daerah rawan erosi dan rawan longsor. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini mencakup metode survei lapangan dan metode penilaian 
tingkat bahaya longsoran dengan menerapkan teknik dalam sistem informasi 
geografi. Motode survei ditujukan untuk mengidentifikasi lokasi dan 
karakteristik setiap longsoran yang pernah terjadi di daerah penelitian 
sedangkan metode penilaian tingkat bahaya longsoran adalah dengan teknik 
pemberian harkat dan bobot pada setiap faktor penyebab dan faktor pemicu 
longsoran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa longsoran terjadi pada setiap 
satuan lereng yang tidak datar atau kemiringan lereng lebih dari 3%, daerah 
penelitian memiliki resiko tinggi untuk mengalami longsoran sebagai akibat 
dari interaksi yang kompleks antar faktor-faktor penyebab dan pemicu. 
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Rudiyanto (2009) Penelitian dengan judul “Analisis Potensi Bahaya Tanah 
Longsor Menggunakan Sistem Informasi Geografis di Kecamatan Selo, 
Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah’’ mempunyai tujuan (1) mengetahui faktor 
dominan penyebab tingkat bahaya tanah longsor di daerah penelitian dan (2) 
mengetahui agihan potensi bahaya tanah longsor daerah penelitian. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini meliputi curah hujan, monografi kecamatan, data 
tekstur, permeabilitas tanah, kemiringan lereng, kedalaman efektif tanah, tingkat 
pelapukan batuan, kedalaman muka airtanah, kerapatan vegetasi, kerapatan 
torehan dan penggunaan lahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode survei dengan teknik analisa menggunakan Sistem Informasi 
Geografis (SIG). Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan 
stratified sampling.  

Hasil dari penelitian ini adalah (1) berdasarkan penjumlahan harkat tiap 
parameter penyebab longsor, maka faktor dominan yang berpengaruh terhadap 
potensi bahaya longsor di daerah penelitian adalah kemiringan lereng yang curam 
dengan jumlah total harkat (87), tingkat pelapukan batuan (80) dan kerapatan 
torehan (75), (2) daerah penelitian mempunyai 3 tingkat potensi bahaya tanah 
longsor yakni berat, sedang dan ringan. 

Suprapto Dibyosaputra (1999) dengan judul ”Tanah longsor di Daerah 
Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta” 
bertujuan mempelajari daerah yang potensial terjadi tanah longsor dan 
menyusun peta bahaya tanah longsor, serta mengevalusi tanah longsor pada 
setiap unit medan. Data yang dikumpulkan meliputi curah hujan, kemiringan 
lereng, jenis batuan, kedalaman pelapukan batuan, banyaknya dinding terjal, 
tebal solum tanah, tekstur dan permeabilitas tanah, penggunaan lahan dan 
kerapatan vegetasi penutup. Metode yang dipakai adalah metode survei dengan 
teknik pengambilan sampel secara berstrata dengan unit medan sebagai satuan 
analisisnya. Hasil penelitian diketahui bahwa daerah penelitian dapat 
dikelompokkan dalam 32 unit medan dengan 4 kelas tingkat bahaya tanah 
longsor. Kelas bahaya rendah sebanyak 5 unit medan, tingkat bahaya sedang 
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sebanyak 6 unit medan, tingkat bahaya tinggi sebanyak 14 unit medan, dan 
tingkat bahaya sangat tinggi sebanyak 5 unit medan. 

Kuswaji Dwi Priyono (2011) dengan judul “ Analisis Tata Ruang Pada 
Kawasan Rawan Bencan Longsor di Kecamatan Matesih Kabupaten 
Karanganyar” bertujuan (1) tipologi lereng rawan longsor (2) mengklasifikasi 
tingkat kerawanan longsor dan, (3) menganalisis tata ruang kawasan rawan 
bencana longsor di daerah penelitian. Metode penelitian yang digunakan 
adalah menggunakan analisis DEM. Klasifikasi tingkat kerawanan longsor 
mengunakan kombinasi faktor-faktor alami dan aktivitas manusia. Analisis tata 
ruang kawasan menggunakan Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan 
Bencan Longsor Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 22/Prt/M/2007. Hasil 
daerah penelitian dapat dikelompokan dalam tiga tipologi zona berpotensi 
longsor, yaitu Zona tipologi A : Dengan tingkat kerwanan sedang lebih 
didominasi peruntukan ruang fungsi lindung, Zona tipologi B : Dengan tingkat 
kerwanan sedang diarah sebagai sub pusat pelayanaan, dan Zona Tipologi C : 
Dengan tingkat kerwanan sedang merupakan kawasan cepat berkembang. 

Untuk melihat perbedaan dengan penelitian sebelumnya maka dapat 
dilihat pada Tabel 1.4 di bawah ini:     
Tabel 1.4 Perbandingan Penelitian Sebelumnya 

Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 
Suprapto 
(1999) 

Tanah longsor di 
Daerah Kecamatan 
Samigaluh, 
Kabupaten 
Kulonprogo, 
Daerah Istimewa 
Yogyakarta 

mempelajari 
daerah yang 
potensial terjadi 
tanah longsor dan 
menyusun peta 
bahaya tanah 
longsor, serta 
mengevalusi tanah 
longsor pada 
setiap unit medan 

Survei Kelas bahaya rendah sebanyak 5 unit 
medan, tingkat bahaya sedang 
sebanyak 6 unit medan, tingkat bahaya 
tinggi sebanyak 14 unit medan, dan 
tingkat bahaya sangat tinggi sebanyak 
5 unit medan 

Soenarto, 
Dkk, 

Konservasi Lahan 
Terpadu Daerah 

untuk mencari 
bentuk konservasi 

Survei longsoran terjadi pada setiap satuan 
lereng yang tidak datar atau 



17 
 

(2003) Rawan Bencana 
Longsoran di 
Kabupaten 
Kulonprogo 
Daerah Istimewa 
Yogyakarta 

yang ideal untuk 
daerah rawan erosi 
dan rawan longsor 

kemiringan lereng lebih dari 3%, 
daerah penelitian memiliki resiko 
tinggi untuk mengalami longsoran 
sebagai akibat dari interaksi yang 
kompleks antar faktor-faktor penyebab 
dan pemicu 

Rudiyanto 
(2009) 

Analisis Potensi 
Bahaya Tanah 
longsor 
Menggunakan 
Sistem Informasi 
Geografis di 
Kecamatan Selo 
Kabupaten Boyolali 

mengetahui agihan 
potensi bahaya 
tanah longsor pada 
berbagai unit lahan  
dan mengetahui 
faktor penyebab 
tingkat bahaya 
tanah longsor di 
daerah penelitian 

Survei potensi bahaya longsordi daerah 
penelitian adalah kemiringan lereng 
yang curam dengan jumlah total harkat 
(87), tingkat pelapukan batuan (80) dan 
kerapatan torehan (75), (2) daerah 
penelitian mempunyai 3 tingkat potensi 
bahaya tanah longsor yakni berat, 
sedang dan ringan. Tingkat potensi 
bahaya berat tersebar di beberapa satuan 
lahan  

Kuswaji 
Dwi 
Priyono 
(2011) 

Analisis Tata 
Ruang Pada 
Kawasan Rawan 
Bencan Longsor di 
Kecamatan 
Matesih 
Kabupaten 
Karanganyar 

bertujuan (1) 
tipologi lereng 
rawan longsor (2) 
mengklasifikasi 
tingkat kerawanan 
longsor dan, (3) 
menganalisis tata 
ruang kawasan 
rawan bencana 
longsor di daerah 
penelitian. 

Analisis 
DEM dan 
survei 

Daerah penelitian dapat dikelompokan 
dalam tiga tipologi zona berpotensi 
longsor, yaitu Zona tipologi A : 
Dengan tingkat kerawanan sedang 
lebih didominasi peruntukan ruang 
fungsi lindung, Zona tipologi B : 
Dengan tingkat kerawanan sedang 
diarah sebagai sub pusat pelayanaan, 
dan Zona Tipologi C : Dengan tingkat 
kerawanan sedang merupakan kawasan 
cepat berkembang. 

Rahit 
Iskandar 
(2014) 

Kajian Risiko 
Longsorlahan di 
Kecamatan 
Tawangmangu 
Kabupaten 
Karanganyar 

(1) mengetahui 
tingkat risiko 
longsorlahan, (2) 
mengetahui 
persebaran tingkat 
risiko 
longsorlahan 

Survei 
lapangan 
dan 
Skoring 
dengan 
SIG 

Persebaran tingkat risiko longsorlahan 
berdasarkan kepadatan desimetrik  di 
bagi menjadi kelas 5 kelas ( 1. Sangat 
rendah, 2. Rendah, 3. Sedang, 4. 
Tinggi, 5. Sangat tinggi ). Daerah 
penelitian di dominasi resiko tinggi. 

 
 

Lanjutan Tabel 1.4 Perbandingan Penelitian Sebelumnya 
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1.7 Kerangka Penelitian 
Longsorlahan merupakan proses geomorfologi yakni proses bergeraknya 

tanah dan batuan menuruni lereng secara lambat hingga cepat oleh pengaruh 
langsung gravitasi. Longsorlahan sering disebut juga sebagai bencana musiman 
(seasonal) berbeda dengan bencana yang lain, longsorlahan sering terjadi pada 
musim penghujandengan intensitas curah hujantinggipada daerah perbukitan dan 
pegunungan dengan lereng yang curam. Longsorlahan lebih bersifat lokal dan 
berpotensi menimbulkan korban jiwa yang besar meliputi, penduduk, bangunan, 
fasilitas publik, infrastuktur, dan komponen lingkungan lainnya. 

Kecamatan Tawangmangu merupakan di Kabupaten Karanganyar yang 
memiliki morfologi dominan perbukitan yang memiliki kemiringan lereng terjal 
hingga sampai sangat terjal (30º - 60º). Disamping itu kecamatan tersebut 
memiliki tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Kondisi fisik dan sosial 
kecamatan tersebut tentu saja akan mempengaruhi tingkat risiko longsorlahan.  

Sejalan dengan paradigma BNPB yaitu pengurangan risiko bencana maka 
diperlukan suatu kajian tentang tingkat risiko longsorlahan. Hal ini menjadi sangat 
penting dikarenakan di kecamatan tersebut hingga saat ini belum diketahui dengan 
pasti bagaimana tingkat risiko longsorlahan. Berdasarkan Undang Undang Nomor 
24 Tahun 2007tentang penaggulangan bencana,Penanggulangan bencana 
dilakukan secara terarah mulai pra bencan, saat bencana, pasca bencana. Dengan 
demikian kajian mengenai risiko longsorlahan harus diikuti dengan identifikasi 
bahaya (hazard) dan kondisi element at risk dalam hal ini adalah populasi 
penduduk. 

Kajian risiko longsorlahan dapat di identifikasi menggunakan berbagai 
metode. Salah satu metode yang paling efektif untuk mendukung kajian ini adalah 
dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG). Dengan metode ini, 
peneliti dapat melakukan akuisisi dan analisis data secara cepat dan akurat. 
Disamping itu dapat dilakukan analisis secara spasial bagaimana distribusi 
kerawanan dan risiko longsorlahannya. Diagram alur pemikiran secara lengkap 
dapat dilihat pada Gambar 1.5. di bawah ini. 
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Gambar 1.5 Diagram Alir Pemikiran 
1.8 MetodePenelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah survei yang meliputi kegiatan 
(pengamatan, pencatatan, dan pengukuran di lapangan), dan data sekunder yang 
kemudian dianalisis menggunakan SIG. Pengambilan sampel dengan metode 
stratified purposive sampling dengan strata satuan medan pada daerah yang 
pernah terjadi longsorlahan serta yang berpotensi longsorlahan. Dalam penelitian 
ini yaitu pembuatan peta bahaya longsor dan menentukan tingkat risiko bahaya 
longsor terhadap populasi. Penentuan tingkat kerawanan  diperoleh dari hasil 
overlay peta lereng, peta gelogi, peta tanah, dan peta pengguanaan lahan. 
Penelitian ini terdiri dari tiga tahap: pra-kerja lapangan, kerja lapangan dan pasca-
lapangan. 

 
8.1 Alat dan Bahan Penelitian 

Untuk melaksanakan pekerjaan penelitian ini diperlukan dukungan alat 
dan bahan, yaitu: 
1. Indoor. 

Bahan-bahan, meliputi: Peta topografi sebagai peta dasar, peta geologi, peta 
penggunaan lahan, hasil penelitian terdahulu sebagai referensi, bahan-bahan 
pembuatan peta, dan peta-peta RBI,serta citra daerah penelitian. Peralatan 
yang digunakan antara lain: seperangkat komputer/laptop yang ada sofwtare 
sistem informasi geografis (GIS) untuk pengolahan data. 

Faktor-faktor longsorlahan Longsorlahan 
(landslide) 

Tingkat bahaya kerawanan 
longsorlahan 

Tingkat risiko 

Elemen risisko 
(Element at risk) 

Persebaran risiko 
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2. Outdoor. 
GPS (Globa Position System) sebagai alat navigasi darat (penentuan titik 
koordinat, pengukuran pajang lereng, penentuan arah, elevasi), kamera, alat 
tulis, transportasi survei, peralatan safety survey, safety riding dan  
pendukung lainya. 

8.2 Data dan Variabel Penelitian 
Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data 

sekunder. Data primer merupakan data yang diambil secara langsung melalui 
kegiatan observasi lapangan dan interpretasi dari citra penginderaan jauh, 
sedangkan data sekunder merupakan data yang didapatkan dari data penelitian 
sebelumnya dan dari instansi yang terkait.  Data primer dalam penelitian ini 
meliputi data kejadian longsorlahan, sedangkan data sekunder meliputi 
kemiringan lereng, formasi geologi,penggunaan lahan, kerapatan vegetasi, 
kepadatan penduduk, dan kelompok usia rentan. Secara lengkap dapat dilihat pada 
Tabel 1.5 di bawah ini 
Tabel 1.5 Data yang dibutuhkan dan sumber datanya 
No Jenis Data Sumber Data Fungsi 
1. Kemiringan lereng Peta Kontur digital Analisis Kerawanan longsorlahan 
2. Geologi Peta Geologi digital 

dan Hard copy Mengetahui jenis litologi 
3. Penggunaan lahan Peta RBI Mengetahui jenis penggunaan 

lahan 
4. Vegetasi Peta RBI Mengetahui tingkat kerapatan 

vegatasi  
5. Kepadatan 

Penduduk BPS Tahun 2016 Mengetahui tingkat kepadatan 
tiap desa 

6. Kelompok usia 
rentan BPS Tahun 2016 Mengetahui tingkat kerentan tiap 

desa 
Sumber : Penulis, 2014 
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8.3 Tahap Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan melalui tiga tahap, yaitu tahap pra-kerja 

lapangan, tahap kerja lapangan, dan tahap pasca-kerja lapangan. 
3.1 Tahap Pra Kerja Lapangan 

Pada tahap persiapan ini dilakukan persiapan-persiapan yang terkait 
dengan tahap kerja lapang, dengan rincian kegiatan sebagai berikut: 
a. Studi pustaka terkait dengan tujuan penelitian, pengumpulan peta-peta, 

interperetasi peta/citra dan data sekunder yang berkaitan dengan daerah dan 
obyek penelitian. 

b. Penentuan daerah penngambilan sampel, yaitu dengan memasukan koordinat 
peta pada GPS akan membentuk sebuah grid. 

c. persiapan alat-alat yang digunakan untuk kerja lapang; pengurusan surat ijin  
penelitian di daerah penelitian. 
 

3.2 Tahap Kerja Lapangan 
Pada tahap kerja lapangan ini dilakukan pengambilan data kejadian longsorlahan 
dengan menggunakan  GPS Handheld Oregon 505. Pengambilan titik 
longsorlahan ini bertujuan sebagai validasi hasil analisis kerawanan longsorlahan 
yang dihasilkan pada tahap analisis. Titik kejadian longsorlahan diambil 
menggunakan konsep sistematik sampling dengan membagi daerah penelitian 
menjadi beberapa grid yang sama. Selain pengambilan titik koordinat longsor juga 
diamati dimensi longsorlahan secara diskriptif, jenis penggunaan lahan, dan tahun 
kejadian longsor.  
3.3 Tahap pasca-Kerja Lapangan 

Dalam tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah mengolah data mentah 
yang diperoleh dalam kegiatan lapangan. Kegiatannya adalah sebagai berikut: 
analisis analisis kerawanan longsorlahan, penentuan kelas bahaya longsorlahan 
dengan pengharkatan, penulisan hasil laporan dan pemetaan hasil penelitian. 
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8.4 Analisis Data 
 Dalam penelitian ini terdapat 3 tahapan utama analisis  data, yaitu : 
analisis kerawanan longsorlahan, analisis kerentanan penduduk berdasarkan 
karakteristik kepadatan penduduk dan jumlah kelompok usia rentan, dan analisis 
risiko longsorlahan. 
4.1 Analisis Kerawanan Longsorlahan 

Pengolahan data karakteristik masing-masing parameter dilakukan dengan 
cara pengharkatan terhadap proses terjadi tanah longsor, harkat tiap parameter 
dimulai dari nilai 1 hingga 5 yang menunjukkan besarnya pengaruh terhadap proses 
terjadinya tanah longsor. Proses analisis data tersebut dilakukan berdasarkan data 
lapangan dan sekunder yang dilakukan pada setiap satuan pemetaan, meliputi 
parameter yaitu: kemiringan lereng, tekstur tanah, formasi geologi, dan penggunaan 
lahan. Tingkat potensi bahaya longsorlahan diklasifikasikan berdasarkan total skor 
3 parameter tersebut, dikelompokkan total skor terkecil (sangat ringan) dan total 
skor terbesar (sangat berat).  

Dari setiap parameter tersebut dilakukan pengharkatan sebagai berikut : 
1.1 Kemiringan lereng 

Kemiringan lereng mempunyai pengaruh besar terhadap kejadian tanah 
longsor. Semakin miring lereng suatu tempat maka daerah tersebut semakin 
berpotensi terhadap terjadinya tanah longsor. Lereng diukur kemiringannya 
dengan menggunakan Abney Level atau dengan Geology Compos. Kemiringan 
lereng umumnya dinyatakan dalam (%) yang merupakan tangen dan derajat 
kemiringan tersebut. Selanjutnya mengenai pengharkatan kemiringan lereng 
mengacu pada klasifikasi yang dibuat oleh M. Isa Darmawijaya (1990) yang dapat 
dilihat pada Tabel 1.6 dibawah ini : 
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Tabel 1.6 Klasifikasi Kemiringan Lereng 
Kelas Kriteria Harkat Kemiringan lereng Besar lereng (%) 
Sangat baik Datar 0 – 3 1 
Baik Landai 4 – 8 2 
Sedang Miring 9 – 15 3 
Jelek Agak curam 16 – 30 4 
Sangat jelek Curam > 30 5 

Sumber: M. Isa Darmawijaya, 1990.  
1.2. Tingkat pelapukan batuan 

Pelapukan adalah proses penghancuran bantuan menjadi bahan rombakan 
(debris) dan tanah (Van Zuidam, 1979). Mudah tidaknya batuan terganggu oleh 
kekuatan dari luar ditunjukkan oleh tingkat pelapukannya. Bantuan yang cepat 
mengalami pelapukan adalah bantuan yang terbuka karena dipengaruhi oleh iklim. 
Semakin lanjut pelapukan batuan maka semakin rentan mengalami tanah longsor.  
Tabel 1.7 Klasifikasi Pelapukan Batuan 
Kriteria Pelapukan Batuan  Harkat  
Segar/tidak  Tidak nampak tanda pelapukan, batuan sesegar kristasi dan 

beberapa diskontinuitas kadang ternoda.  
1 

Lapuk 
ringan  

Pelapukan hanya terjadi pada diskontinuitas terbuka yang 
menimbulkan perubahan warna, dapat mencapai 1 cm dari 
permukaan diskontinuitas. 

2 

Lapuk 
sedang  

Sebagian besar batuan tanah warna belum lapuk (kecuali 
batuan sedimen), diskontinuitas ternoda keseluruh pelapukan. 

3 

Lapuk kuat  Pelapukan meluas keseluruh massa lapuk, batuan tidak 
mengkip, bahan batuan berubah, mudah digali dengan palu 
geologi.  

4 

Lapuk 
sempurna  

Seluruh batuan berubah warna dan lapuk kenampakan luas 
seperti tanah.  

5 

Sumber: Bieniswski, 1973, dalam Taryono, 1997. 
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1.3. Tekstur tanah 
Tekstur tanah merupakan perbandingan relatif 3 golongan besar partikel 

tanah dalam suatu massa, terutama perbandingan antara fraksi-fraksi lempung 
(clay), debu (silt) dan pasir (sand). Semakin halus tekstur semakin luas permukaan 
butir tanah, maka semakin banyak kemampuan menyerap air, sehingga semakin 
besar peranannya terhadap kejadian tanah longsor. Tekstur tanah diperoleh 
dengan analisis sampel tanah di laboratorium. Untuk menentukan harkat tekstur 
tanah di daerah penelitian dalam penelitian ini mengacu pada klasifikasi yang 
dibuat oleh M. Isa Darmawijaya (1990) yang dapat dilihat pada Tabel 1.8 di 
bawah ini. 
Tabel 1.8 Klasifikasi Tesktur Tanah 
Kriteria Keterangan Harkat 
Tanah bertekstur kasar, meliputi: tekstur pasiran dan pasir 
geluhan 

Sangat baik 1 

Tanah bertekstur agak kasar, meliputi: tekstur geluh pasiran 
dan geluh pasiran sangat halus.  

Baik 
 

2 
 

Tanah bertekstur sedang, meliputi: tekstur geluh pasiran 
sangat halus, geluh, geluh debuan, dan abu. 

Sedang 
 

3 
 

Tanah bertekstur agak halus, meliputi tekstur geluh 
lempungan, pasiran, dan geluh lempung debuan. 

Jelek 4 

Tanah bertekstur halus, meliputi: tekstur lempung berpasir, 
lempung debu dan lempung 

Sangat jelek 5 

Sumber: M. Isa Darmawijaya, 1990. 
1.4. Penggunaan lahan 

Penggunaan lahan mempunyai pengaruh besar terhadap kondisi air tanah, 
hal ini akan mempengaruhi kondisi tanah dan batuan yang pada akhrinya juga 
akan mempengaruhi keseimbangan lereng. Pengaruhnya dapat bersifat 
memperbesar atau memperkecil kekuatan geser tanah pembentuk lereng. 
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Selanjutnya mengenai harkat penggunaan lahan di daerah penelitian mendasarkan 
pada klasifikasi penggunaan lahan (Misdiyanto,1992) dengan sedikit modifikasi 
sesuai dengan kondisi daerah penelitian. Harkat penggunaan lahan ini dapat 
dilihat pada Tabel 1.9 dibawah ini. 

Tabel 1.9 Klasifikasi Penggunaan Lahan 
No Kriteria Harkat 
1 Hutan 1 
2 Tegalan / belukar 2 
3 Perkebunan 3 
4 Sawah 4 
5 Permukiman 5 

Sumber: Misdiyanto, 1992 
Perhitungan tingkat masing-masing kelas dalam tingkat kerawanan longsorlahan 
ditunjukkan sebagai berikut: 
a. Jumlah parameter pendukung tanah longsor : 4 
b. Nilai terendah harkat adalah 1 dan nilai tertinggi adalah 5 

Dengan demikian maka: 

K
Xr -Xt   Ki   

dengan catatan: 
Ki = interval kelas tanah longsor 
Xt  = jumlah, nilai tertinggi dari harkat (20) 
Xr = jumlah nilai terendah dari harkat (4) 
K = jumlah kelas bahaya tanah longsor 
Jadi 5

4 - 20  Ki   = 3.2 dibulatkan = 3 
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Dengan kelas interval (3) inilah maka klasifikasi tingkat bahaya tanah longsor dapat 
dilihat pada Tabel 1.10 dibawah ini. 
Tabel 1.10 Klasifikasi Tingkat kerawanan longsorlahan 
No. Kelas Interval Kelas Tingkat Kerawanan Longsorlahan 
1 
2 
3 
4 
5 

I 
II 
III 
IV 
V 

1– 3 
3– 6 
6 – 9 
9 – 12 
12-15 

Sangat Rendah 
Rendah 
Sedang 
Tinggi 
Sangat tinggi 
 

  Sumber: Penulis, 2014 
Adapun proses validasi dilakukan dengan membandingkan hasil overlay 

keempat parameter kerawanan longsor dengan data kejadian longsor yang diambil 
melalui survei lapangan. Analisis ketepatan model dilakukan secara diskriptif 
dengan melihat seberapa besar presentasi titik yang sesuai dengan zonasi 
kerawanan longsorlahan yang dihasilkan. Nilai batas keakurasian yang digunakan 
adalah 50%. Jika terdapat lebih dari 50% titik kejadian longsorlahan yang sesuai 
dengan tingkat kerawanan longsorlahan maka proses analisis kerawanan 
longsorlahan dinyatakan memiliki keakurasian yang baik, begitu juga sebaliknya.  
4.2 Analisis Kerentanan Penduduk Terhadap Longsorlahan 

Data demografi yang digunakan adalah kepadatan penduduk dan jumlah 
usia rentan. Perhitungan kepadatan penduduk dilakukan dengan menggunakan 
konsep kepadatan penduduk desimetrik. Penggunaan konsep ini bertujuan untuk 
mendapatkan tingkat kepadatan penduduk per luas permukiman pada setiap desa. 
Klasifikasi dan pengharkatan kepadatan penduduk yang digunakan merujuk pada 
Peraturan Kepala BNPB No 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian 
Risiko Bencana. Usia rentan dihitung berdasarkan perbandingan antara usia non 
produktif dengan jumlah total penduduk per desa. Klasifikasi yang digunakan 
juga merujuk pada klasifikasi BNPB. Secara lengkap klasifikasi kepadatan 
penduduk dan kelas rentan dapat dilihat pada Tabel 1.11 
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Tabel 1.11 Tingkat kerawanan longsorlahan 
No Kepadatan 

/Indikator 
Kelas Indeks Bobot 

Total Rendah Sedang Tinggi 
1 . Kepadatan Penduduk < 500 

jiwa/Km² 
500 – 1000 
jiwa/Km² 

>1000 
jiwa/Km² 60 % 

2. Kerentanan Usia 
Penduduk < 20 %  20 % - 40 %  >40 % 40 % 

Sumber: PERKA BNPB, 2016 
4.3 Analisis Risiko Terhadap Longsorlahan 

Penilaian risiko dapat ditentukan dengan menerapkan formula yang 
memperhatikan tiga komponen utama, yaitu bahaya (H), kerentanan (V), dan 
kapasitas (C). Penilaian risiko dapat diekspresikan dengan perkalian antara bahaya 
(hazard) dan kerentanan (vulnerability) dibagi dengan kapasitas(capacity)(van 
Weste et al,.  2009). Berdasarkan perhitunagan maka dapat disimpulkan bahwa 
semakin tinggi bahaya, kerentanan maka semakin besar pula risiko bencana yang 
dihadapi seperti terlihat pada matrik pada Gambar 1.6, sedangkan diagram alir 
penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.7 

 
Gambar 1.6 Matrik Risiko, sumber: BAKORNAS PB, 2007 
 
 
 
 



28 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1.7 Diagram Alir Penelitian. 
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1.9 Batasan Operasional 
Geomorfologi  adalah studi yang mendeskripsikan bentuk lahan, proses-proses 

yang bekerja padanya dan menyelidiki kaitan antar bentuk lahan dan proses-
proses tersebut mengenai tanaman keruangannya, (Van Zuidam, et al, 
1983). 

Proses Geomorfologi adalah semua perubahan fisikal dan Khemikal yang 
menyebabkan perubahan bentuk permukaan bumi, (Thornbury, 1969). 

Ekspresi topografi adalah pernyataan/kenampakan tentang kemiringan lereng, 
bentuk lereng, dan panjang lereng (Suprapto Dibyo Saputra, 1995). 

Kesan topografi adalah konfigurasi permukaan bumi yang dapat menyatakan 
apakah dataran, perbukitan, atau pegunungan, (Suprapto Dibyo Saputra, 
1995). 

Gerakan massa atau tanah longsor yang terjadi pada suatu wilayah dipengaruhi 
oleh karakteristik lingkungan fisik dan tataguna lahan daerah 
tersebut(Dwikorita Karnawati, 2001). 

Tanah longsor adalah proses perpindahan massa tanah atau batuan dengan arah 
miring dari kedudukan semula akibat adanya gaya gravitasi terpisah dari 
massa aslinya yang relatif mantap (Sutikno, et al,. 2002). 

Bencana (disaster) adalah peristiwa atau rangkai peristiwa yang mengancam dan 
menggangu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik 
oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupunfaktor manusia sehingga 
mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, 
kerugian harta benda, dan dampak psikologis (BAKORNAS PB, 2007) 

Bahaya (hazard) adalah suatu keadaan alam yang menimbulkan potensi terjadinya 
bencana (BAKORNAS PB, 2007) 
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Kerentanan (vulnerability) adalah suatau keadaan yang ditimbulkan oleh kegitan 
manusia (hasil dari proses-proses fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan) 
yang mengakibatkan peningkatan kerawanan masyarakat terhadap bahaya 
(BAKORNAS PB, 2007) 

Risiko (risk) adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatau 
wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, 
jiwa terancam, hilang rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan 
harta, dan ganguan kegiatan masyarakat. 

Penggunaan lahan adalah bentuk-bentuk penggunaan kegiatan manusia terhadap 
lahan, termasuk keadaan alamiah yang belum terpengaruh oleh manusia, 
(Van Zuidam, et al, 1979). 

Satuan lahan adalah satuan bentang lahan yang digambarkan serta dipetakan atas 
dasar sifat fisik atau karakteristik lahan tertentu (FAO, 1976, dalam 
Taryono, 1997). 

 
 
 


