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       BAB I 

       PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bencana alam banyak terjadi dan cenderung meningkat dari tahun ketahun. 

Bencana alam adalah  salah satu fenomena alam yang dapat terjadi setiap saat 

dimanapun dan kapanpun, sehingga dapat menimbulkan kerugian material dan 

imaterial bagi kehidupan masyarakat. Bencana ialah peristiwa atau rangkaian 

peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan 

masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor 

manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan 

lingkungan, kerugian harta, benda, dan dampak psikologis (UU no.24 Tahun 2007 

Tentang Penanggulangan Bencana).  Peningkatan bencana alam ini terjadi di dunia 

termasuk di Indonesia. Banjir, kekeringan, longsorlahan, tsunami, gempabumi, dan 

badai merupakan bencana hidrometeorologi yang terjadi di Indonesia yang dapat 

menimbulkan dampak kerugian yang besar bagi kehidupan manusia.  

Bencana  longsorlahan  merupakan  salah  satu  bencana  alam  yang  paling  

sering melanda  Indonesia  dengan  tingkat  kerugian  yang  cukup  besar yaitu 

adanya kerugian harta benda maupun korban jiwa dan menimbulkan kerusakan 

sarana dan prasarana yang bisa berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi. 

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

(BNPB) selama tahun 2017 ini, tercatat 438 kejadian bencana longsorlahan di 

Indonesia, dimana kasus yang  tersebut tersebar  hampir  di semua pulau  besar dan  

padat penduduk  dengan  korban  jiwa  mencapai  puluhan  orang  dan  korban 

mengungsi mencapai ribuan orang. Indonesia merupakan wilayah yang secara 

geologis, geomorfologis, meteorologis, klimatologis, dan sosial ekonomi sangat 

rawan terhadap bencana alam (Sudibyakto, 2009). 
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Longsorlahan merupakan perpindahan massa tanah secara alami, 

longsorlahan terjadi dalam waktu singkat dan dengan volume yang besar. 

Pengangkutan massa tanah terjadi sekaligus, sehingga tingkat kerusakan yang 

ditimbulkan besar. Bencana longsorlahan dapat terjadi karena pola pemanfaatan 

lahan yang tidak mengikuti kaidah kelestarian lingkungan, seperti gundulnya hutan 

sehingga infiltrasi air hujan berjalan lancar. Hujan lebat pada awal musim dapat 

menimbulkan bencana longsorlahan. Longsorlahan tersebut dipacu oleh adanya 

hujan lebat yang datang tiba-tiba, sehingga tanah tidak mampu lagi menahan 

hantaman air hujan dan tergelincir ke bawah. Gerakan tanah dapat terjadi di mana 

saja dengan kecepatan bervariasi, dari sangat perlahan (< 6 cm/tahun) sampai 

sangat cepat (> 3 m/detik). Waktu terjadinya sangat sulit diprediksi karena 

banyaknya faktor pemicu proses tersebut, akan tetapi dibandingkan dengan 

bencana lainnya bencana ini relatif lebih mudah diramalkan. Umumnya 

longsorlahan terjadi di daerah berbukit dan merupakan proses degradasi secara 

alamiah (Van Westen, 1994).  

Upaya memetakan bahaya merupakan langkah awal dalam menentukan 

daerah yang berisiko. Dalam hal ini banyak cara untuk dapat memetakan bahaya, 

dan tentunya sesuai dengan karakteristik bahaya itu sendiri. Pemetaan bahaya 

meliputi identifikasi jenis bahaya, pengumpulan data dasar dan data lapangan, 

analisis dan zonasi intensitas bahaya, dan di akhiri dengan validasi hasil zonasi. 

Tujuan dari pemetaan adalah memberikan informasi distribusi spasial daerah yang 

terancam oleh suatu jenis bencana beserta informasi magnitudo pada setiap zona 

yang terancam (DRR PMU, 2008).  

Salah satu upaya untuk meminimalkan resiko gerakan tanah adalah dengan 

melakukan pemetaan daerah-daerah rawan. Penerapan langkah-langkah 

peminimalan resiko akibat bencana longsorlahan harus didahului dengan penelitian 

penentuan lokasi rawan longsorlahan, sehingga dengan adanya peta juga dapat 

digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan. Pemetaan daerah rawan 

longsorlahan dapat dilakukan dengan menggunakan satuan medan sebagai satuan 

pemetaan. Satuan medan meliputi unsur-unsur fisik yang mencakup iklim, relief, 
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proses geomorfologi, batuan dan strukturnya, tanah, hidrologi, dan penggunaan 

lahannya. 

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu Provinsi yang rawan 

terhadap bencana longsorlahan, banyak ditemukan topografi berbukit-bukit dengan 

curah hujan yang tinggi. Salah satu wilayah rawan longsorlahan di Provinsi 

Yogyakarta yaitu di Kabupaten Sleman. Kecamatan Prambanan merupakan salah 

satu wilayah Kabupaten Sleman yang rawan terhadap bencana longsorlahan. 

Kecamatan Prambanan terdiri dari 6 desa yaitu desa Sumberharjo, Wukiharjo, 

Gayamharjo, Sambirejo, Madurejo dan Bokoharjo. Luas keseluruhan Kecamatan 

Prambanan adalah 4.090,67 ha dengan bentang dari keseluruhan wilayah tersebut 

41,44% ha (dari keseluruhan lahan Kecamatan Prambanan) berupa tanah yang 

datar dan 58,5% ha (dari keseluruhan lahan Kecamatan Prambanan) berupa tanah 

berombak hingga perbukitan. Kondisi topografi perbukitan di Kecamatan. 

Prambanan dipengaruhi oleh adanya rangkaian Pegunungan Seribu. Pengaruh 

adanya rangkaian Pegunungan Seribu, menjadikan Kecamatan Prambanan 

memiliki relief berombak dan berbukit.  

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 

Kabupaten Sleman pada tahun 2016, Kecamatan Prambanan merupakan salah satu 

Kecamatan di Kabupaten Sleman yang termasuk dalam kecamatan dengan tingkat 

kerawanan bencana longsorlahan yang besar, dimana terdapat 22 titik kejadian 

longsor di dua desa yaitu di desa Wukiharjo dan Gayamharjo. Kecamatan 

Prambanan ini berpotensi terkena bencana longsorlahan karena merupakan daerah 

perbukitan terjal dengan kontur batuan sedimen berlapis pasir tanah selain itu 

bencana longsorlahan dipicu oleh curah hujan atau erosi sungai dan dikontrol oleh 

kombinasi antara morfologi, kemiringan lereng, jenis batuan, struktur geologi, dan 

perubahan penggunaan lahan. Analisis dengan Sistem Informasi Geografis 

merupakan suatu metode yang lebih mudah untuk pengolahan data spasial secara 

digital dan dapat menyajikan informasi dalam pemetaan bencana longsorlahan di 

Kecamatan Prambanan sehingga dapat membantu dalam penanggulangan bencana 

di Kabupaten Sleman khusunya di Kecamatan Prambanan.   
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Bencana longsorlahan sudah amat sering terjadi dan mengakibatkan banyak 

korban. Namun tampaknya yang selalu terjadi adalah semua pihak baru bereaksi 

jika bencana sudah terjadi. Bencana longsorlahan yang kerap melanda negeri ini 

memang harus dikelola dengan baik. Agar dapat meminimalisir adanya korban jiwa 

dan kerugian harta benda. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Pemetaan Kerawanan Bencana Longsorlahan di 

Kecamatan Prambanan”. 

1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. bagaimana persebaran tingkat kerawanan bencana longsorlahan di Kecamatan 

Prambanan?, dan 

2. bagaimana penggunaan metode berjenjang bertingkat untuk penentuan tingkat 

kerawanan bencana longsorlahan di Kecamatan Prambanan? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. mengetahui persebaran tingkat kerawanan bencana longsorlahan di Kecamatan 

Prambanan, dan 

2. menganalisis penggunaan metode berjenjang bertingkat untuk penentuan 

tingkat kerawanan bencana longsorlahan di Kecamatan Prambanan. 

1.4  Kegunaan Penelitian 

     Manfaat secara akademis dan secara umum dari penelitian ini adalah berikut ini: 

• Akademis 

1. menambah pengetahuan mengenai analisis pemetaan daerah rawan  

bencana  longsorlahan.  

2. dapat menjadi pedoman dan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. 
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• Umum 

1. memberikan informasi daerah rawan longsorlahan di Kecamatan 

Prambanan sehingga dapat dijadikan masukan sebagai upaya untuk 

meningkatkan kewaspadaan bagi mereka yang melakukan aktivitas di 

daerah rawan akan bencana longsorlahan. 

2. bagi Pemerintah, dapat dijadikan sebagai bahan masukan institusi 

pemerintahan terkait, seperti Bappeda, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, 

Dinas Pekerjaan Umum, dan lain-lain, dalam menentukan kebijakan 

mengenai bagaimana memitigasi suatu wilayah yang rawan terhadap 

bencana longsorlahan. 

 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

  1.5.1 Telaah Pustaka 

  1.5.1.1  Pengertian Longsorlahan 

Lahan sendiri adalah semua sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan di 

bawah, pada, maupun di atas permukaan suatu bidang geografis. Dalam bahasa 

sehari-hari, orang menyamakan lahan dengan "tanah". Namun kenyataannya, lahan 

tidak selalu berupa tanah, karena dapat mencakup pula kolam, rawa, danau, atau 

bahkan lautan. Sesuai dengan batasannya, kandungan mineral di bawah permukaan 

lahan atau lokasi orbit geostasioner di atas suatu permukaan lahan juga menjadi 

bagian dari lahan dan ini menentukan nilai ekonominya. 

Gerakan massa adalah proses bergeraknya puing-puing batuan (termasuk 

didalamnya) secara besar-besaran menuruni lereng sesara lambat hingga cepat oleh 

pengaruh langsung dari gravitasi (Suprapto Dibyosaputro, 1998). Daerah yang 

ditinggalkan oleh material akibat gravitasi dikenal dengan fenomena permukaan 

bumi yang terdenudasi. Proses terjadinya longsorlahan dapat diterangkan sebagai 

berikut: air yang meresap ke dalam tanah akan menambah bobot tanah. Jika air 

tersebut menembus sampai tanah kedap air yang berperan sebagai bidang gelincir, 
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maka tanah menjadi licin dan tanah pelapukan di atasnya akan bergerak mengikuti 

lereng (ESDM, 2005).  

Longsorlahan sering kali terjadi akibat adanya pergerakan tanah pada kondisi 

daerah lereng yang curam, serta tingkat kelembaban (moisture) tinggi, dan 

tumbuhan jarang (lahan terbuka). Faktor lain untuk 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 (Fandeli 

dalam Zakaria, 2000). 

Analisis longsorlahan didasarkan pada lima faktor yang menyebabkan 

terjadinya kelongsoran. Kelima faktor tersebut menurut Subagio (2008) adalah 

sebagai berikut : 

• geologi, meliputi sifat fisik batuan, sifat keteknikan batuan, batu/tanah 

pelapukan, susunan dan kedudukan batuan, dan struktur geologi, 

• morfologi, aspek yang diperhatikan adalah kemiringan lereng dan permukaan 

lahan, 

• curah hujan, meliputi intensitas dan lama hujan, 

• penggunaan lahan, meliputi pengolahan lahan dan vegetasi, dan 

• kegempaan, meliputi intensitas gempa. 

 

1.5.1.2 Jenis – Jenis Longsorlahan 

Longsorlahan merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, 

ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat dari 

terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng. Faktor-faktor yang 

mengontrol terjadinya proses pelongsoran itu sendiri ada yang berasal dari faktor-

faktor pengontrol gangguan kestabilan lereng, dan ada yang berasal dari proses 

pemicu longsoran (Subagio, 2008). 
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Menurut Naryanto (2002), jenis longsorlahan berdasarkan kecepatan 

gerakannya dapat dibagi menjadi 5 (lima) jenis berikut ini : 

1. aliran, ongsoran bergerak serentak/mendadak dengan kecepatan tinggi, 

2. longsoran, material longsoran bergerak lamban dengan bekas longsoran 

berbentuk tapal kuda, 

3. runtuhan, umumnya material longsoran baik berupa batu maupun tanah 

bergerak cepat sampai sangat cepat pada suatu tebing, 

4. majemuk, longsoran yang berkembang dari runtuhan atau longsoran dan 

berkembang lebih lanjut menjadi aliran, 

5. amblesan (penurunan tanah), terjadi pada penambangan bawah tanah, 

penyedotan air tanah yang berlebihan, proses pengikisan tanah serta pada 

daerah yang dilakukan proses pemadatan tanah.  

Nandi (2007) mengklasifikasikan longsorlahan menjadi enam jenis sebagai 

berikut (Lihat gambar 1.1 – gambar 1.6). 

a. Longsor Translasi 

Jenis longsoran ini berupa gerakan massa tanah dan batuan pada 

bidang gelincir berbentuk merata atau menggelombang landai. 

 

            Gambar 1. 1 Jenis longsor translasi 

b. Longsoran Rotasi 

Jenis ini merupakan bergeraknya massa tanah dan batuan pada 

bidang gelincir berbentuk cekung. 

 

         Gambar 1. 2 Jenis longsor rotasi 



8 
 

 

c. Pergerakan Blok 

Pergerakan blok adalah perpindahan batuan yang bergerak pada 

bidang gelincir berbentuk rata. 

 

Gambar 1. 3 Jenis longsor pergerakan blok 

 

d. Runtuhan Batu 

Runtuhan batuan terjadi ketika sejumlah besar batuan atau mineral 

lain bergerak ke bawah dengan cara jatuh bebas. Umumnya terjadi pada 

lereng yang terjal hingga menggantung terutama di daerah pantai. 

 

Gambar 1. 4 Jenis longsor runtuhan batu 

 

e. Rayapan Tanah  

Rayapan tanah adalah jenis longsor yang bergerak lambat. Longsor 

jenis rayapan ini bisa menyebabkan tiang-tiang telepon, pohon atau 

rumah miring ke bawah. 

 

Gambar 1. 5 Jenis longsor rayapan tanah 
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f. Aliran Batu Rombakan  

Jenis longsor ini terjadi ketika masa tanah bergerak didorong oleh air. 

Kecepatan aliran tergantung pada kemiringan lereng, volume dan 

tekanan air serta jenis materialnya. Gerakan terjadi di sepanjang lembah 

dan mampu mencapai ratusan meter jauhnya.  

 

                   Gambar 1. 6 Jenis longsor aliran batu rombakan 

 

1.5.1.3 Bahaya Longsorlahan 

Menurut Nandi (2007) banyak yang ditimbulkan akibat terjadinya 

longsorlahan baik dampak terhadap kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan 

maupun dampaknya terhadap keseimbangan lingkungan. Terjadinya bencana 

longsorlahan memiliki dampak yang sangat besar terhadap kehidupan, khususnya 

manusia. Longsorlahan terjadi pada wilayah yang memiliki kepadatan penduduk 

yang tinggi, maka korban jiwa yang ditimbulkannya akan sangat besar, terutama 

bencana longsorlahan yang terjadi secara tiba-tiba tanpa diawali adanya tanda-tanda 

akan terjadinya longsorlahan. Adapun dampak yang ditimbulkan adalah sebagai 

berikut : 

1. bencana longsorlahan banyak menelan korban jiwa, 

2. terjadinya kerusakan infrastruktur publik seperti jalan, jembatan dan 

sebagainya, 

3. kerusakan bangunan-bangunan seperti gedung perkantoran dan perumahan 

penduduk serta sarana peribadatan, dan 

4. menghambat proses aktivitas manusia dan merugikan baik masyarakat yang 

terdapat di sekitar bencana maupun pemerintah. 
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Upaya mengurangi longsolahan : 

1. menutup retakan pada atas tebing dengan material lempung, 

2. menanami lereng dengan tanaman serta memperbaiki tata air dan lahan, 

3. waspada terhadap mata air atau rembesan pada lereng, dan 

4. waspada pada saat curah hujan yang tinggi pada waktu yang lama. 

1.5.1.4 Penyebab Longsorlahan 

Pada prinsipnya longsorlahan terjadi apabila gaya pendorong pada lereng 

lebih besar dari pada gaya penahan. Gaya penahan umumnya dipengaruhi oleh 

kekuatan batuan dan kepadatan tanah sedangkan gaya pendorong dipengaruhi oleh 

besarnya sudut lereng, air, beban serta berat jenis tanah batuan (BPBD, 2012). 

Tim Bakornas (2005) menguraikan ciri-ciri daerah yang rawan akan 

longsorlahan yaitu: 

1. daerah berbukit dengan kemiringan lereng lebih dari 20 derajat, 

2. lapisan tanah tebal di atas lereng, 

3. sistem tata air dan tata guna lahan yang kurang, 

4. lereng terbuka atau gundul, 

5. terdapat retakan pada bagian atas tebing, 

6. banyaknya mata air atau rembesan air pada lereng, 

7. adanya aliran sungai di dasar lereng, 

8. pembebanan yang berlebihan pada lereng seperti adanya bangunan atau 

sarana dan prasarana lainnya, dan 

9. pemotongan tebing untuk pembangunan rumah atau jalan. 

 

Menurut Sadisun (2005) faktor-faktor penyebab longsorlahan adalah 

kondisi morfologi (sudut, lereng, relief), kondisi geologi (jenis batuan/tanah, 

karakteristik batuan/tanah, proses pelapukan, bidang-bidang diskotinuitas seperti 

perlapisan dan kekar, permeabilitas batuan/tanah, kegempaan dan vulkanisme), 

kondisi klimatologi seperti curah hujan, kondisi lingkungan /tata guna lahan 

(hidrologi dan vegetasi) dan aktivitas manusia (penggemburan tanah untuk 

pertanian dan perladangan dan irigasi). Menurut Sutikno (1997), faktor-faktor yang 
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mempengaruhi terjadinya gerakan tanah antara lain : tingkat kelerengan, 

karakteristik tanah, keadaan geologi, keadaan vegetasi, curah hujan/hidrologi, dan 

aktivitas manusia di wilayah tersebut.  

Darsoatmodjo dan Soedrajat (2002), menyebutkan bahwa terdapat beberapa 

ciri/karakteristik daerah rawan akan gerakan tanah, berikut ini : 

1. adanya gunung api yang menghasilkan endapan batu vulkanik yang 

umumnya belum padu dan dengan proses fisik dan kimiawi maka batuan 

akan melapuk, berupa lempung pasiran atau pasir lempungan yang bersifat 

sarang, gembur, dan mudah meresapkan air, 

2. adanya bidang luncur (diskontinuitas) antara batuan dasar dengan tanah 

pelapukan, bidang luncuran tersebut merupakan bidang lemah yang licin 

dapat berupa batuan lempung yang kedap air atau batuan breksi yang kompak 

dan bidang luncuran tersebut miring ke arah lereng yang terjal, 

3. pada daerah pegunungan dan perbukitan terdapat lereng yang terjal, pada 

daerah jalur patahan/sesar juga dapat membuat lereng menjadi terjal dan 

dengan adanya pengaruh struktur geologi dapat menimbulkan zona retakan 

sehingga dapat memperlemah kekuatan batuan setempat, dan 

4. faktor air juga berpengaruh terhadap terjadinya longsolahan, yaitu bila di 

lereng bagian atas terdapat adanya saluran air tanpa bertembok, persawahan, 

kolam ikan (genangan air), bila saluran tersebut jebol atau bila turun hujan 

air permukaan tersebut meresap ke dalam tanah akan mengakibatkan 

kandungan air dalam massa tanah akan lewat jenuh, berat massa tanah 

bertambah dan tahanan geser tanah menurun serta daya ikat tanah menurun 

sehingga gaya pendorong pada lereng bertambah yang dapat mengakibatkan 

lereng tersebut goyah dan bergerak menjadi longsor.  

Menurut Direktorat Geologi Tata Lingkungan (1981) faktor-faktor 

penyebab terjadinya longsorlahan antara lain adalah sebagai berikut : 

1. topografi atau lereng,  

2. keadaan tanah/batuan,  

3. curah hujan atau keairan,  
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4. gempa/gempabumi, dan  

5. keadaan vegetasi/hutan dan penggunaan lahan.  

 

Faktor-faktor penyebab tersebut satu sama lain saling mempengaruhi dan 

menentukan besar dan luasnya bencana longsorlahan. Kepekaan suatu daerah 

terhadap bencana longsorlahan ditentukan pula oleh pengaruh dan kaitan faktor-

faktor ini satu sama lainnya. 

1. Kemiringan Lereng 

Longsorlahan umumnya dapat terjadi pada wilayah berlereng. Makin 

tinggi kemiringan lahannya akan semakin besar potensi longsornya. Tanah 

longsor terjadi biasanya diakibatkan oleh wilayah jenuh air dan adanya gaya 

gravitasi. Hal ini terjadi karena bagian bawah tanah terdapat lapisan yang 

licin dan kedap (sukar ditembus) air (Sumiyatinah dan Yohanes, 2000).  

Kondisi saat musim hujan, apabila tanah di atasnya tertimpa hujan dan 

menjadi jenuh air, sebagian tanah akan bergeser ke bawah melalui lapisan 

kedap yang licin tersebut dan menimbulkan longsor. Pada kenyataannya tidak 

semua lahan/wilayah berlereng mempunyai potensi longsor dan itu 

tergantung pada karakter lereng (beserta materi penyusunnya) terhadap 

respons tenaga pemicu terutama respons lereng tersebut terhadap curah 

hujan. Faktor lereng yang terjal sangat menentukan daya tahan lereng 

terhadap reaksi perubahan energi (tegangan) pada lereng tersebut. 

Penambahan beban volume dan melemahnya daya ikat materi penyusun 

lereng dengan bahan induk (bedrock) sebagai akibat adanya 

peresapan/infiltrasi air hujan yang masuk ke dalam materi tersebut dapat 

menyebabkan longsorlahan. Faktor-faktor penyebab lereng rawan 

longsorlahan meliputi faktor internal (dari tubuh lereng sendiri) maupun 

faktor eksternal (dari luar lereng), antara lain: kegempaan, iklim (curah 

hujan), vegetasi, morfologi, batuan/tanah maupun situasi setempat, tingkat 

kelembaban tanah (moisture), adanya rembesan, dan aktifitas geologi seperti 

patahan (terutama yang masih aktif), rekahan dan liniasi (Zakaria, 2000). 
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Penyebab lain dari kejadian longsorlahan adalah gangguan-gangguan 

internal, yaitu yang datang dari dalam tubuh lereng sendiri terutama karena 

ikut sertanya peranan air dalam tubuh lereng. Kondisi ini tak lepas dari 

pengaruh luar, yaitu iklim yang diwakili oleh curah hujan. Jumlah air yang 

meningkat dicirikan oleh peningkatan kadar air tanah, derajat kejenuhan, atau 

muka air tanah. Kenaikan air tanah akan menurunkan sifat fisik dan mekanik 

tanah dan meningkatkan tekanan pori (m) yang berarti memperkecil 

ketahananan geser dari massa lereng. Debit air tanah juga membesar dan erosi 

di bawah permukaan (piping atau subaqueous erosion) meningkat. Akibatnya 

lebih banyak fraksi halus dari massa tanah yang dihanyutkan, lebih jauh 

ketahanan massa tanah akan menurun (Hirnawan, 1993).  

 

2. Penggunaan Lahan 

Penggunaan lahan seperti persawahan maupun tegalan dan semak 

belukar, terutama pada daerah-daerah yang mempunyai kemiringan lahan 

terjal umumnya sering terjadi tanah longsor. Minimnya penutupan 

permukaan tanah dan vegetasi, sehingga perakaran sebagai pengikat tanah 

menjadi berkurang dan mempermudah tanah menjadi retak-retak pada musim 

kemarau. Pada musim penghujan air akan mudah meresap ke dalam lapisan 

tanah melalui retakan tersebut dan dapat menyebabkan lapisan tanah menjadi 

jenuh air. Hal demikian cepat atau lambat akan mengakibatkan terjadinya 

longsor atau gerakan tanah (Wahyunto, 2007). 

Karnawati (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan lahan dapat 

menjadi faktor pengontrol gerakan tanah dan meningkatkan resiko gerakan 

tanah karena pemanfaatan lahan akan berpengaruh pada tutupan lahan (land 

cover) yang ada.Tutupan lahan dalam bentuk tanaman-tanaman hutan akan 

mengurangi erosi. Adapun tutupan lahan dalam bentuk permukiman, sawah 

dan kolam akan rawan terhadap erosi, lebih-lebih lahan tanpa penutup akan 

sangat rawan terhadap erosi yang akan mengakibatkan gerakan tanah. Faktor 

vegetasi berpengaruh terhadap longsor melalui akar dan kegiatan biologis 

yang berhubungan dengan pertumbuhan vegetatif dan pengaruhnya terhadap 
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stabilitas struktur dan porositas tanah, dan transpirasi yang mengakibatkan 

kandungan air tanah berkurang. Suatu vegetasi penutup tanah yang baik 

seperti rumput yang tebal atau rimba yang lebat akan menghilangkan 

pengaruh hujan dan topografi terhadap longsor. Oleh karena kebutuhan 

manusia akan pangan, sandang dan pemukiman semua tanah tidak dapat 

dibiarkan tertutup hutan dan padang rumput (Arsyad, 1989). 

Dwikorita (2002) dalam makalahnya menguraikan menguraikan 

kondisi lahan atau kawasan yang rawan akan longsor adalah sebagai berikut 

ini : 

• Kondisi alamiah : 

1. Kondisi lereng yang biasanya mempunyai kemiringan lebih dari dua puluh 

derajat. 

2. Kondisi tanah atau batuan penyusun lereng, umumnya lereng yang tersusun 

oleh:  

1) tumpukan massa tanah gembur / lepas-lepas yang menumpang di atas   

permukaan tanah atau batuan yang lebih kedap dan kompak, dan  

 2) lapisan tanah atau batuan yang miring searah dengan kemiringan lereng. 

3. Adanya strruktur geologi yang miring searah dengan kemiringan lereng. 

Struktur geologi ini dapat berupa bidang-bidang lemah sehingga massa tanah 

sensitif bergerak disepanjang bidang-bidang lemah tersebut. 

4. Kondisi hidrologi lereng, terutama kondisi aquifer dan kedudukan muka air 

tanah dalam lereng. 

5. Kondisi dinamika lereng yang dapat dipengaruhi oleh:  

1) hujan (lamanya hujan dan curah hujan) yang dapat mengakibatkan 

kenaikan tekanan air pori di dalam tanah. 

2) hilangnya penahan lateral dan penahan di bagian bawah lereng, dan 

3) getaran gempa bumi. 
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• Kondisi non alamiah: 

1. Getaran-getaran misalnya getaran kendaraan atau getaran akibat penggalian 

pada lereng. 

2. Bertambahna pembebanana pada lereng, misal adanya konstruksi bangunan 

atau meresapnya air dari permukaan. 

3. Hilangnya penahan pada lereng karena penggalian di bawah lereng. 

 

3. Geologi 

Struktur batuan dan komposisi mineralogi merupakan salah satu 

faktor yang menyebabkan terjadinya longsor. Di daerah pegunungan dan 

perbukitan, jenis batuan didominasi oleh bahan Sedimen dan Vulkanik. 

Batuan ini terbentuk dari batu liat, batu liat berkapur dan batu berkapur yang 

mempunyai sifat kedap air sehingga pada kondisi jenuh air dapat berfungsi 

sebagai bidang luncur pada kejadian longsorlahan (Sutikno, 2007). 

 

4. Curah Hujan 

Curah hujan adalah banyaknya air hujan yang jatuh ke bumi persatu 

satuan luas permukaan pada suatu jangka waktu tertentu. Besar kecilnya 

curah hujan dapat dinyatakan sebagai volume air hujan yang jatuh pada suatu 

areal tertentu dalam jangka waktu relatif lama, oleh karena itu besarnya curah 

hujan dapat dinyatakan dalam m3/satuan luas, secara umum dinyatakan 

dalam tinggi air (mm). Curah hujan 10 mm berarti tinggi hujan yang jatuh 

pada areal seluas 1 m² adalah 10 liter (Subekti et al, 2009).  

Curah hujan akan meningkatkan presipitasi dan kejenuhan tanah serta 

naiknya muka air tanah. Jika hal ini terjadi pada lereng dengan material 

penyusun (tanah dan atau batuan) yang lemah maka akan menyebabkan 

berkurangnya kuat geser tanah/batuan dan menambah berat massa tanah, 

pada dasarnya ada dua tipe hujan pemicu terjadinya longsor, yaitu hujan deras 

yang mencapai 70 mm hingga 100 mm per hari dan hujan kurang deras 
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namun berlangsung menerus selama beberapa jam hingga beberapa hari yang 

kemudian disusul dengan hujan deras sesaat. Hujan juga dapat menyebabkan 

terjadinya aliran permukaan yang dapat menyebabkan terjadinya erosi pada 

kaki lereng dan berpotensi menambah besaran sudut kelerengan yang akan 

berpotensi menyebabkan longsor (Karnawati, 2003). 

 

5. Gempa Bumi/Gerakan Tanah 

Gempa menimbulkan getaran yang menyebabkan longsorlahan. 

Daerah yang sering terjadi gempa dan memiliki kondisi lereng yang 

curam/terjal maka lebih rawan terhadap longsorlahan dibandingkan daerah 

yang tidak rawan gempa. Gerakan tanah adalah suatu konsekuensi fenomena 

dinamis alam untuk mencapai kondisi baru akibat gangguan keseimbangan 

lereng yang terjadi, baik secara alamiah maupun akibat ulah manusia (Anwar, 

2003). Gerakan tanah akan terjadi pada suatu lereng, jika ada keadaan 

ketidakseimbangan yang menyebabkan terjadinya suatu proses mekanis, 

mengakibatkan sebagian dari lereng bergerak mengikuti gaya gravitasi, dan 

selanjutnya setelah terjadi longsor lereng akan seimbang atau stabil kembali. 

Jadi longsor merupakan pergerakan massa tanah atau batuan menuruni lereng 

mengikuti gaya gravitasi akibat terganggunya kestabilan lereng. Apabila 

massa yang bergerak pada lereng ini didominasi oleh tanah dan gerakannya 

melalui suatu bidang pada lereng, baik berupa bidang miring maupun 

lengkung, maka proses pergerakan tersebut disebut sebagai longsoran tanah 

(Anonim, 2005). 

Proses terjadinya gerakan tanah melibatkan interaksi yang kompleks 

antara aspek geologi, geomorfologi, hidrologi, curah hujan dan tata guna 

lahan. Pengetahuan tentang kontribusi masing-masing faktor tersebut pada 

kejadian gerakan tanah sangat diperlukan dalam menentukan daerah-daerah 

rawan longsor berdasarkan jenis gerakan tanahnya (Anonim, 2005). 
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6. Jenis Tanah 

Faktor tipe tanah mempunyai kepekaan terhadap longsor yang 

berbeda-beda. Kepekaan longsor tanah yaitu mudah atau tidaknya tanah 

longsor sebagai fungsi berbagai sifat fisik tanah dan kimia tanah. Sifat-sifat 

tanah yang mempengaruhi kepekaan longsor adalah:  

1) sifat-sifat tanah yang mempengaruhi laju infiltrasi, permeabilitas, dan 

kapasitas menahan air, dan  

2) sifat-sifat tanah yang mempengaruhi ketahanan struktur tanah terhadap 

disperse dan pengikisan oleh butir-butir tanah yang jatuh dan aliran 

permukaan.  

Adapun sifat-sifat tanah yang mempengaruhi longsor adalah: tekstur, 

struktur, bahan organik, kedalaman, sifat lapis air tanah dan tingkat 

kesuburan tanah (Arifin, 2006). Tingkat perkembangan tanah berpangaruh 

nyata terhadap longsoran.Tanah sudah berkembang atau tanah berkembang 

seperti typic Hapludults dan rypich Hapludalft memberikan longsoran yang 

tinggi, sedangkan pada tanah yang muda sedikit dijumpai longsoran. Bidang 

luncur longsoran umumnya terdapat di lapisan B dan atau antara C dan R 

(Barus, 1999).   

Lapisan teratas dari permukaan bumi adalah berupa lapisan tanah. 

Tanah sendiri didefinisikan sebagai bagian kerak bumi yang tersusun dari 

bahan organik dan mineral. Peranan tanah bagi kehidupan makhluk hidup 

sangatlah penting terutama bagi tumbuh-tumbuhan. Bagian kerak bumi ini 

menyediakan air dan unsur hara yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup 

tumbuhan. Tidak hanya tanaman, banyak spesies pun hidupnya bergantung 

pada tanah sebagai tempat habitatnya. Jenis-jenis tanah sangatlah beragam di 

Indonesia, dan bergantung kepada proses pembentukan serta lokasi dari tanah 

itu sendiri. 

 

http://www.geologinesia.com/2016/03/jenis-dan-urutan-susunan-lapisan-tanah.html


18 
 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian sebelumnya adalah Analisis Tingkat Bahaya Longsor 

Tanah di Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara yang dilakukan 

oleh Kuswaji Dwi Priyono (2006). Metode yang digunakan adalah dengan 

metode  pengharkatan dan pembobotan faktor penyebab longsoran. 

Parameter yang digunakan adalah kemiringan lereng, curah hujan, 

penggunaan lahan, pelapukan batuan,kedalaman tanah, struktur perlapisan 

dan tekstur tanah. Analisis Tingkat Bahaya Longsor Tanah ini kaitannya 

dengan usaha konservasi terpadu, maka manfaat penelitian ini adalah untuk 

memetakan daerah-daerah yang rawan terhadap bencana tanah longsor, yang 

nantinya akan dijadikan dasar untuk penentuan tipe-tipe konservasi yang 

sesuai. Hasil dari penelitian ini adalah Peta tingkat longsoran dan erosi 

berdasarkan kompositnya. 

Selanjutnya adalah Kajian Geomorfologi Terhadap Daerah Rawan 

Longsorlahan di kawasan Perbukitan Kecamatan Prambanan Kabupaten 

Sleman yang dilakukan oleh Harma Arief Kurniawan (2011). Penelitian ini 

dilakukan dengan mengenali bentuk lahan yang ada di Kecamatan 

Prambanan terlebih dahulu dan diidentifikasi menurut morfostruktur, 

morfologi, morfokronologi, dan morfoaransemennya. Setelah 

mengidentifikasi daerahnya baru dilakukan penilaian terhadap faktor- faktor 

pemicu longsor. Parameter yang digunakan diantaranya adalah kemiringan 

lereng, jenis batuan, ketebalan tanah, pelapukan tanah, curah hujan dan 

rembesan air. Hasil dari penelitian ini berupa Peta tingkat kerawanan longsor 

tetapi dengan mengenali tipe-tipe longsornya terlebih dahulu karena 

anlisisnya dilakukan berdasarkan bentuklahannya. Karakteristik 

bentuklahan untuk terjadinya bencana longsorlahan dievaluasi dengan 

metode pengharkatan. Tipe kerawanan longsorlahan dibagi menjadi 

beberapa macam yaitu stabil, rawan II, rawan I dan sangat rawan  dengan 

nilai interval klas krawanan yang telah dihitung berdasarkan nilai tertinggi 

dikurangi nilai terendah dan dibagi jumlah kelasnya. 
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Penelitian berikutnya adalah penelitian Pemetaan Daerah 

Longsorlahan di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo oleh Wahyu 

Budiarti (2013). Metode penelitian yang dilakukan dengan menggunakan 

parameter kemiringan lereng, penggunaan lahan, gerakan tanah,  jenis 

batuan, curah hujan dan jenis tanah. Namun dalam penelitian ini dilakukan 

pula analisis dengan data PJ yaitu dengan memanfaatkan citra landsat 8 

untuk diinterpretasi sebagai bahan untuk acuan parameter yang digunakan. 

Hasil Penelitian ini berupa peta tingkat kerawanan longsor dimana metode 

untuk menentukan daerah rawan longsor ini dengan metode pengharkatan 

dan metode overlay dari seluruh parameter yang digunakan. Setiap 

parameter mempunyai bobotnya masing-masing sehingga ada parameter 

yang sangat berpengaruh dan ada juga yang sedikit berpengaruh.  

Penelitian berikutnya adalah penelitian Analisis Kerawanan Longsor 

di Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat oleh Dewi Miska Indriawati 

(2005). Metode penelitian yang dilakukan dengan menggunakan parameter 

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

tanah. Hasil Penelitian ini berupa peta tingkat kerawanan longsor dimana 

metode untuk dengan menggunakan analisis deskriptif, yaitu tiap parameter 

kerawanan untuk mengetahui factor dominan yang mempengaruhi bencana 

longsorlahan. 

Penelitian yang saya lakukan mengacu pada penelitian yang 

dahulunya dilakukan oleh Dewi Miska Indriawati, namun yang 

membedakannya adalah saya menggunakan parameter jenis batuan sebagai 

salah satu parameternya. Selain itu daerah yang saya jadikan sebagai 

penelitian berbeda yaitu di Kecamatan Prambanan, sedangkan Dewi Miska 

Indriawati melakukan penelitian di Kabupaten Majalengka dengan lingkup 

wilayah yang lebih besar. Saya mengacu pada metode penelitian yang 

dilakukan yaitu dengan menggunakan metode overlay dan analisis untuk 

melakukan pemetaan daerah yang rawan terhadap bencana longsorlahan. 



20 
 

Tabel 1. 1 Penelitian – penelitian sebelumnya mengenai kajian kerawanan longsorlahan 

NAMA PENELITI JUDUL PENELITIAN METODE PENELITIAN HASIL PENELITIAN 

Kuswaji Dwi Priyono Analisis Tingkat bahaya Longsor 

Tanah di Kecamatan 

Banjarmangu Kabupaten 

Banjarnegara 

Metode yang digunakan adalah dengan metode  pengharkatan dan pembobotan 

faktor penyebab longsoran. Parameter yang digunakan adalah kemiringan lereng, 

curah hujan, penggunaan lahan, pelapukan batuan,kedalaman tanah, struktur 

perlapisan dan tekstur tanah, dimana  Analisis Tingkat Bahaya Longsor Tanah ini 

kaitannya dengan usaha konservasi terpadu. 

Hasil dari penelitian ini adalah Peta 

tingkat longsoran dan erosi berdasarkan 

kompositnya. 

 

Harma Arief Kurniawan Kajian geomorfologi Terhadap 

Daerah Rawan Longsor di 

Kawasan Perbukitan Kecamatan 

Prambanan 

Dengan mengenali bentuk lahan yang ada di Kecamatan Prambanan dan 

diidentifikasi menurut morfostruktur, morfologi, morfokronologi, dan 

morfoaransemennya. Setelah mengidentifikasi daerahnya baru dilakukan penilaian 

terhadap faktor- faktor pemicu longsor. 

Hasil dari penelitian ini berupa Peta 

tingkat kerawanan longsor. 

Wahyu Budiarti Pemetaan Daerah Longsor Lahan 

di Kecamatan Bruno Kabupaten 

Purworejo 

Dengan menggunakan parameter kemiringan lereng, penggunaan lahan, gerakan 

tanah,  jenis batuan, curah hujan dan jenis tanah. Namun dalam penelitian ini 

dilakukan pula analisis dengan data PJ yaitu dengan memanfaatkan citra landsat 8 

untuk diinterpretasi sebagai bahan untuk acuan parameter yang digunakan. 

Peta tingkat kerawanan longsor di 

Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo 

Dewi Miska Indriawati Analisis Kerawanan Longsor di 

Kabupaten Majalengka Provinsi 

Jawa Barat 

Analisis deskriptif tiap parameter kerawanan untuk mengetahui faktor dominan yang 

memepengaruhi longsorlahan 

 

Peta rawan longsorlahan di Kabupaten 

Majalengka 
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1.6 Kerangka Penelitian 

Longsorlahan merupakan kejadian alam yang dipengaruhi oleh beberapa 

variabel yang saling mempengaruhi antar variabel lainnya. Longsorlahan dikontrol 

oleh variabel kemiringan lereng, geologi, tanah, gerakan tanah, penggunaan lahan, dan 

hidrologi. Seluruh variabel tersebut saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga 

selain perlu pemetaan longsor lahan untuk mengatahui rawan longsor perlu juga 

mengetahui faktor dominan yang memepengaruhi longsorlahan yang di Kecamatan 

Prambanan. 

Variabel kemiringan lereng digunakan karena merupakan faktor adanya gaya 

dorong melalui gaya gravitasi. Lereng atau tebing yang terjal akan memperbesar gaya 

gaya pendorong, sehingga tingkat bahaya longsorlahan semakin tinggi. Variabel curah 

hujan sangat berpengaruh karena intensitas hujan yang terlalu tinggi dapat 

menyebabkan pertambahan massa, karena air yang masuk menjadi jenuh, sehingga 

bobotnya bertambah dan memicu adanya bahaya gerakan tanah. Variabel gerakan 

tanah menjadi pemicu adanya longsorlahan karena getaran dapat menyebabkan tanah 

menjadi tidak stabil dan tidak kuat untuk menahan beban material diatasnya.  Variabel 

jenis tanah tergantung pada parameter tanah tersebut apakah termasuk peka atau tidak 

terhadap bencana longsor. Variabel jenis batuan merupakan faktor penyusun batuan 

suatu daerah karena dalam penyusunan batuan tersebut bisa terlihat batuan induknya 

apakah termasuk batuan induk yang kuat atau tidak. Variabel penggunaan lahan 

dilakukan analisis berdasarkan pengelolaan (vegetasi). 

Variabel-variabel tersebut memiliki kepekaan atau pengaruh masing-masing 

terhadap adanya bencana longsorlahan sehingga perlu adanya analisis untuk 

mengetahui variable mana yang paling berpengaruh terhadap bencana longsorlahan di 

Kecamatan Prambanan  (Lihat gambar 1.7). 
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Gambar 1. 7 Diagram Alir Kerangka Penelitian 

 

Indikator parameter tingkat kerawanan longsorlahan 

Tingkat kerawanan longsor 

Peta tingkat kerawanan longsorlahan di 

Kecamatan Prambanan 

Analisis tingkat kerawanan bencana 

tanah longsor di Kecamatan Prambanan 

Penggunaan lahan Gerakan Tanah Kemiringan lereng Jenis tanah 

Permasalahan : 

Kecamatan Prambanan merupakan Kecamatan yang rawan 

terhadap bencana longsorlahan di Kabupaten Sleman  

Curah hujan Jenis batuan 
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1.7  Batasan Operasional 

Bencana, 

Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu 

kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan 

atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya 

korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta, benda, dan dampak 

psikologis. 

Longsorlahan, 

Longsorlahan dapat diartikan sebagai suatu bentuk erosi yang pengangkutan 

atau pemindahan tanahnya terjadi pada suatu saat yang relatif pendek dalam volume 

(jumlah) yang sangat besar. 

Kerawanan, 

Merupakan ciri-ciri fisik atau karakteristik fisik dari kondisi suatu wilayah 

yang rentan terhadap suatu bencana tertentu. Istilah kerawanan adalah suatu tahap 

sebelum terjadinya bencana.  

Pengharkatan, 

Proses pemberian nilai atau skoring pada masing-masing variabel yang 

terdapat pada parameter untuk suatu pemetaan. 

Metode sampel acak berstrata (Stratifed Random Sampling) 

Metode sampel acak berstrata (Stratifed Random Sampling) merupakan cara 

pengambilan sampel berdasarkan strata/tingkatan dari obyek penelitian secara acak. 

  


