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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Peristiwa longsorlahan sering diketahui sebagai gerak massa tanah, batuan 

dan  variasinya hal ini dapat terjadi pada daerah lereng alami maupun lereng 

non alami. Longsorlahan merupakan fenomena alami, mencari keseimbangan 

baru dengan adanya perubahan  yang menyebabkan terjadinya pengurangan 

pergeseran tanah (Suryolelono,2002,dalam Kuswaji, 2008). 

Penggunaan lahan yang berlebihan berupa, pemotongan lereng, alih fungsi 

lahan untuk pemukiman baru, pembuatan insfakturtur dan pemanfaatan lahan 

tidak memperhatikan konservasi menyebabkan terjadinya longsor serta 

aktifitas manusia. Longsorlahan dipengaruhi oleh, topografi, intensitas curah 

hujan, jenis tanah, , penggunaan lahan dan  faktor geologi. Selain itu gempa 

bumi ataupun getaran mempengaruhi stabilitasi lereng yang mangakibatkan 

longsorlahan. Cooke & Doornkamp, (1994), penilaian lonngsorlahan 

berdasarkan kontribusi geomorfologi dan beberapa faktor untuk menilai 

kejadian longsorlahan, seperti: sisa-sisa longsoran sebelumnya, aktifitas 

manusia, drainase, iklim, lereng, batuan dasar, dan tanah. Maka disimpulkan 

adanya hubungan erat antar kondisi geomorfologi wilayah dengan kejadian 

longsor tanah. Faktor-faktor penyusun bentuklahan akan berpengaruh pada 

potensi longsorlahan.  

Berdasarkan tabelkbencana tanahKlongsor dikKecamatan Kerjokdari 

tahun 2013 s/d 2017, hampirkseluruh desa dikKecamatan Kerjokpernah 

mengalami bencanaktanah longsor.kPada tahunk2016 palingKbanyak 

mengalamikkejadian tanahklongsor sebanyakK16 kejadiankdengan 

DesaKPlosorejo yangksering terjadi longsor.kDengan demikiankmenunjukkan 

bahwakdi KecamatankKerjo inikmasuk dalamkkategori dengan potensi 

longsor yang tinggi. Adapun kejadianklongsorlahan padapenelitian inikdapat 

dilihatktabel 1.1 berikut.
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Tabel 1.1 Bencana Tanah Longsor di Kecamatan Kerjo Tahun 2013-2017 

No Desa Tahun Jumlah 

    2013 2014 2015 2016 2017   

1 Kuto 0 0 0 0 0 0 

2 Tamansari 0 0 0 0 0 0 

3 Gentan 0 0 5 0 0 5 

4 Gempolan 1 0 3 0 1 5 

5 Plosorejo 2 2 0 10 2 16 

6 Karangrejo 0 0 0 1 0 1 

7 Kwadungan 0 1 0 1 0 2 

8 Botok 0 0 0 0 0 0 

9 Sumberejo 0 0 0 0 0 0 

10 Tawangsari 0 1 0 1 0 2 

Sumber : BPBD Kabupaten Karanganyar 2018 

Identifikasikdan pemetaankpotensi longsorlahankmenggunakan software 

SistemKInformasi Geografisk(GIS) diolah secarakcepat, akuratkdan mudah. 

Analisiskpotensi longsorlahankmelalui SistemkInformasi Geografisk(GIS) 

metode overlaykatau  tumpangksusun darikparameter longsorlahankseperti : 

intensistas curahkhujan, kedalamankefektif tanah,kkemiringan lereng,kjenis 

tanah, kedalaman mukakair tanah,kdan jenis batuan.kIdentifikasi 

melaluikSistem Informasi Geografisk(GIS) diharapkankmempermudah 

penyajiankdata informasikspasial terkaitkpenentuan potensiklongsorlahan 

dankmemperoleh informasikbaru guna mengidentifikasiKwilayah 

yangkmenjadi sasaranklongsorlahan.  

Melihatkuraian latarkbelakang ,umakakdilakukan penelitiankyang 

membantukdalam proses mitigasiklongsarlahan dikKecamatan 

Kerjo.kPenelitian tersebut berjudul “Analisis PotensikLongsorlahan 

dikKecamatan KerjokKabupaten KaranganyarkProvinsi JawakTengah”k 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

1. bagaimana persebaran daerah potensi bencana longsorlahan di 

Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar, dan 

2. faktor dominan apa yang menyebabkan terjadinya longsorlahan di 

daerah penelitian?. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan 

dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. memetakan sebaran longsorlahan yang terdapat di Kecamatan Kerjo  

Kabupaten Karanganyar, dan 

2. menganalisis faktor dominan penyebab terjadinya longsorlahan di 

daerah penelitian. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Manfaat yang akan diperoleh pada penelitian ini adalah sebagai informasi 

mengenai daerah potensi longsorlahan yang termuat dalam bentuk peta untuk 

mengantisipasi kemungkinan terjadinya longsorlahan sehingga dapat 

mengurangi jumlah kerugian yang akan ditimbulkan dan  sumbangan 

pemikiran kepada pemerintah daerah dalam upaya perencanaan pembangunan 

yang berwawasan lingkungan. 

 

1.5 Telaah Pustaka  

1.5.1 Pengertian Longsor 

Menurut Sitorus (2006), longsor (landslide) merupakan suatu bentuk erosi 

yang pengangkutan atau pemindahan tanahnya terjadi pada suatu saat yang 

relatif pendek dalam volume (jumlah) yang sangat besar. Berbeda halnya 

dengan bentuk-bentuk erosi lainnya (erosi lembar, erosi alur, erosi parit) pada 

longsor pengangkutan tanah terjadi sekaligus dalam periode yang sangat 
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pendek serta Sutikno, dkk. (2002) mengatakan bahwa longsorlahan adalah 

proses perpindahan massa tanah atau batuan dengan arah miring dari 

kedudukan semula akibat adanya gaya gravitasi (terpisah dari massa aslinya 

yang relatif mantap). 

Verstappen (1983), secara mendasar terdapat 4 aspek subyek kajian utama 

dalam geomorfologi, yaitu: (1) static geomorphology, menekankan pada 

kajian bentuklahan aktual; (2) dynamic geomorphology, menekankan pada 

berbagai proses yang terjadi dalam bentuklahan dan perubahan dalam jangka 

pendek; (3) genetic geomorphology, menekankan pada perkembangan jangka 

panjang atau evolusi bentuklahan; dan (4) environmental eomorphology, yang 

menekankan pada ekologi bentanglahan (landscape ecological), yaitu kaitan 

antara geomorfologi dengan aspek kajian lainnya, atau hubungan antar 

parameter penyusun bentanglahan. Konsepsi tersebut menunjukkan bahwa 

obyek kajian dalam geomorfologi adalah bentuklahan, yang meliputi: (1) 

uraian tentang genesis dan evolusi bentuklahan; (2) uraian tentang 

kemampuan alami dan hubungan timbal balik antar variabel penyusun satuan 

bentuklahan; (3) deskripsi bentuklahan yang mencakup aspek fisik lahan; dan 

(4) deskripsi bentuklahan kaitannya dengan aspek penggunaan lahan, vegetasi, 

dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. 

Berdasarkan teori gerakan tanah (Scehmton dan Hitchison, 1969, 

Chowdhury, 1978, Varnes, 1978 dalam Karnawati, 2003) didefinisikan bahwa 

gerakan tanah adalah merupakan suatu gerakan menuruni lereng oleh massa 

tanah dan atau batuan penyusun lereng ke arah kaki lereng, akibat dari 

terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng tersebut. Apabila 

massa yang bergerak ini didominasi oleh massa tanah dan gerakannya melalui 

suatu bidang pada lereng, baik berupa bidang miring ataupun lengkung, maka 

proses pergerakan tersebut disebut sebagai longsoran tanah. 
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1.5.2 Tipe Longsoran 

Naryanto (2002), jenis longsorlahan berdasarkan kecepatan gerakannya 

dapat dibagi menjadi 5 (lima) jenis yaitu : 

1. Aliran ; longsoran 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 satu 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. 

Penurunan tanah (subsidence) dapat terjadi akibat adanya konsolidasi, 

yaitu penurunan permukaan tanah sehubungan dengan proses pemadatan atau 

perubahan volume suatu lapisan tanah. Proses ini dapat berlangsung lebih 

cepat bila terjad pembebanan yang melebihi faktor daya dukung tanahnya, 

ataupun pengambilan air tanah yang berlebihan dan berlangsung relatif cepat. 

Pengambilan air tanah yang berlebihan dapat mengakibatkan penurunan muka 

air tanah (pada sisitem akifer air tanah dalam) dan turunnya tekanan hidrolik, 

sedangkan tekanan antar batu bertambah. Akibat beban di atasnya menurun, 

penurunan tanah pada umumnya terjadi pada daerah dataran yang dibangun 

oleh batuan/tanah yang bersifat lunak (Sangadji, 2003). 

1.5.3 Karakteristik Daerah Rawan Longsorlahan 

Darsoatmodjo dan Soedrajat (2002), menyebutkan bahwa terdapat 

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

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. 
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2. Adanya bidang luncur 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 kea rah 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. 

4. Pada daerah aliran sungai tua yang bermeander dapat mengakibatkan 

lereng menjadi terjal akibat pengikisan air sungai ke arah lateral, bila 

daerah tersebut disusun oleh batuan yang kurang kuat dan tanah 

pelapukan yang bersifat lembek dan tebal maka mudah untuk longsor. 

5. Faktor air juga berpengaruh terhadap terjadinya longsorlahan, 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 

1.5.4 Jenis-Jenis Longsoran 

Menurut Subowo (2003), ada 6 (enam) jenis longsorlahan, yaitu: 

longsoran translasi, longsoran rotasi, pergerakan blok, runtuhan batu, rayapan 

tanah, dan aliran bahan rombakan. 

Dari keenam jenis longsor tersebut, jenis longsor translasi dan rotasi paling 

banyak terjadi di Indonesia, hal tersebut dikarenakan tingkat pelapukan batuan 

yang tinggi, sehingga tanah yang terbentuk cukup tebal. Sedangkan longsor 

yang paling banyak menelan korban harta, benda dan jiwa manusia adalah 
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aliran bahan rombakan, hal tersebut dikarenakan longsor jenis aliran bahan 

rombakan ini dapat menempuh jarak yang cukup jauh yaitu bisa mencapai 

ratusan bahkan ribuan meter, terutama pada daerah-daerah aliran sungai di 

daerah sekitar gunungapi. Kecepatan longsor jenis ini sangat dipengaruhi oleh 

kemiringan lereng, volume dan tekanan air, serta jenis materialnya. Jenis-jenis 

longsoran dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut. 

Tabel 1.2 Jenis-Jenis Longsoran 

Jenis Longsoran Sketsa Keterangan 

 

Longsoran Translasi 

 

Longsoran translasi adalah bergeraknya massa tanah 

dan batuan pada bidang gelincir berbentuk rata atau 

menggelombang landai. 

 

Longsoran Rotasi 

 

Longsoran rotasi adalah bergeraknya massa tanah dan 

batuan pada bidang gelincir berbentuk cekung. 

 

 

Pergerakkan Blok 

 

Pergerakan blok adalah bergeraknya batuan pada 

bidang gelincir berbentuk rata. Longsoran ini disebut 

longsoran translasi blok batu 

 

 

Runtuhan Batu 

 

Runtuhan batu adalah runtuhnya sejumlah besar batuan 

atau material lain bergerak ke bawah dengan cara jatuh 

bebas. Umumnya terjadi pada lereng yang terjal hingga 

menggantung. 

 

 

Rayapan Tanah 

 

Rayapan tanah adalah jenis gerakan tanah yang 

bergerak lambat. Jenis gerakan tanah ini hampir tidak 

dapat dikenali. Rayapan tanah ini bisa menyebabkan 

tiang telepon, pohon, dan rumah miring. 
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Aliran Bahan 

Rombakan 

 

Gerakan tanah ini terjadi karena massa tanah bergerak 

didorong oleh air. Kecepatan aliran dipengaruhi 

kemiringan lereng, volume dan tekanan air, serta jenis 

materialnya. Gerakannya terjadi di sepanjang lembah 

dan mampu mencapai ribuan meter. 

Sumber : Subowo ( 2003 ) 

1.5.5 Penyebab Longsorlahan 

Schuster (1978), penyebab terjadinya gerak massa secara umum adalah 

akibat timbulnya gangguan keseimbangan pada suatu lereng tanah atau 

batuan, disebabkan oleh besar massa tanah atau batuan (disebut tegangan 

geser) melampaui tahanan gesernya, sehingga massa tanah atau batuan 

tersebut bergerak secara cepat atau lambat kearah bawah, miring atau 

mendatar. Longsor lahan terjadi karena akibat dari perubahan-perubahan baik 

secara mendadak atau bertahap pada komposisi, struktur, hidrologi atau 

vegetasi yang ada pada suatu lereng, adanya vegetasi tersebut mempengaruhi 

daya dorong dan daya penahan pada suatu lerang. Longsorlahan terjadi karena 

adanya daya pendorong lebih besar dari pada daya penahannya. Daya penahan 

suatu lereng di pengaruhi oleh: 

1. meningkatnya kandungan air yang di sebabkan oleh air hujan atau air 

tanahnya. 

2. meningkatnya sudut lereng karena erosi sungai atau dari kegiatan manusia, 

dan 

3. berubahnya material lereng karena terjadinya proses erosi dan pelapukan. 

Faktor – faktor penyebab tanah longsor adalah kondisi morfologi (sudut, 

lereng dan relief), kondisi geologi (jenis tanah/batuan, karakteristiknya, proses 

pelapukan, bidang-bidang diskotinunitas seperti perlapisan dan kekar, 

permeabilitas tanah, kegempaan dan vulkanisme), kondisi klimatologi seperti 

curah hujan, kondisi lingkungan / tata guna lahan (hidrologi dan vegetasi) dan 

aktifitas manusia (penggemburan tanah untuk pertanian, perladangan dan 

irigasi) (Sadisum 2005). 

Faktor lainnya yang mempengaruhi longsor lahan berikut : 
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1) Hujan  

Musim kering yang panjang akan mengakibatkan terjadinya penguapan 

air di permukaan tanah dalam jumlah yang besar, hal ini yang 

mengakibatkan munculnya pori-pori dalam tanah hingga terjadi retakan dan 

merekahnya tanah di permukaan. Dan ketika hujan tiba air akan menyusup 

ke bagian yang retak sehingga tanah dengan cepat mengembang kembali.  

Pada awal musim hujan, intensitas hujan yang tinggi biasanya sering 

terjadi, sehingga kandungan air pada tanah menjadi jenuh dalam waktu yang 

singkat. Hujan lebat pada awal musim dapat menimbulkan longsor karena 

melalui tanah yang merekah air akan mudah masuk dan terakumulasi 

dibagian dasar lereng, sehingga menimbulkan gerakan lateral (kepinggir).  

2) Lereng terjal  

Pada lereng atau tebing yang terjal akan memperbesar gaya pendorong. 

Lereng yang terjal ini terbentuk dari pengikisan air sungai, mata air, air laut 

dan angin. Longsor ini terjadi pada sudut lereng sekitar 180ᵒ dan apabila 

ujung lerengnya terjal dan pada bidang longsornya datar.  

3) Tanah yang kurang padat dan tebal 

Jenis tanah yang kurang padat biasanya tanah lempung atau tanah liat 

dengan ketebalan lebih dari 2,5 meter dan sudut lerng lebih besar 220. 

Tanah tipe ini memiliki potensi terjadinya longsor, terutama bila terjadi 

hujan. Selain itu tanah dengan jenis ini sangat rentan terhadap pergerakan 

tanah karena menjadi lembek jika terkena air dan pecah (retak) apabila 

udara terlalu panas.  

4) Batuan yang kurang kuat 

Jenis batuan ini yaitu batuan endapan gunung api dan sedimen 

berukuran pasir dan campuran antara kerikil, pasir dan lempung biasanya 

tanah yang kurang kuat. Batuan tersebut akan mudah menjadi tanah apabila 

mengalami proses pelapukan dan tanah ini umumnya rentan akan tanah 

longsor apabila terdapat pada lereng yang terjal.  

5) Jenis tata guna lahan  
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Tanah longsor banyak terjadi di daerah persawahan, perladangan dan 

adanya genangan air di lereng yang terjal. Pada lahan persawahan akarnya 

kurang kuat untuk mengikat yang membuat tanah menjadi lembek dan jenuh 

dengan air sehingga mengakibatkan rawan longsor. Sedangkan pada lahan 

perladangan penyebabnya karena akar pohon tidak dapat menebus bidang 

longsoran yang dalam dan umumnya longsor ini berada di daerah longsoran 

lama. 

 

6) Getaran  

Getaran biasanya terjadi akibat dari gempabumi, ledakan, getaran mesin 

dan getaran lalulintas kendaraan. Akibat yang ditimbulkan dari getaran ini 

adalah tanah, badan jalan,lantai dan dinding rumah menjadi retak. 

1.5.6 Bahaya longsor lahan  

Nandi (2007) banyak yang ditimbulkan akibat terjadinya longsor lahan 

baik dampak terhadap kehidupan manusia, hewan, tumbuhan maupun dampak 

terhadap keseimbangan lingkungan. Kejadian bencana longsor lahan memiliki 

dampak yang sangat besar terhadap kehidupan khususnya manusia. Longsor 

lahan terjadi pada wilayah yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, 

maka korban jiwa yang ditimbulkan sangat besar. Terutama bencana longsor 

yang terjadi secara tiba-tiba tanpa diawali dengan adanya tanda-tanda lahan 

longsor. Adapun dampak dari bahaya longsor antara lain:  

1. Bencana longsorlahan banyak menelan korban jiwa pada daerah yang 

padat penduduk.  

2. Terjadinya kerusakan infrastruktur publik, seperti jalan, tiang listrik, 

jembatan dsb. 

3. Kerusakan bangunan seperti perumahan, gedun-gedung perkantoran, 

sekolahan dan  

4. Menghambat proses kegiatan manusia baik ekonomi yang mengakibatkan 

kerugian material yang terdampak akibat longsor lahan.   

Selain dampak dari kehidupan manusia, dampak yang terlihat akibat 

longsor lahan pada lingkungan juga sangat telihat, seperti : 
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1) terjadinya kerusakan tataguna lahannya, 

2) hilangnya vegetasi penutup lahan, 

3) terganggunya keseimbanagn dari ekosistem,  

4) lahan menjadi kritis sehingga cadangan air dalam tanah menipis, dan 

5) kejadian tanah longsor mengakibatkan menutupi lahan lainnya seperti 

sawah, lahan produktif lainnya dan jalanan. 
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1.6 Penelitian Sebelumnya 

Tabel 1.3 Perbandingan penelitian dengan penelitian sebelumnya 

Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

Ahmad danil 

effendi (2008) 

 

 

Identifikasi kejadian 

longsor dan penentuan 

faktor-faktor utama 

penyebabnya di kecamatan 

babakan madang 

kabupaten bogor 

- Mengetahuai   

lokasi sebaran kejadian longsor di 

daerah penelitian 

-Mengidentifikasi penyebab-

penyebab terjadinya longsor 

didaerah penelitian 

Survey dan 

laboratorium 

-Karekteristik longsor 

(landslide) yang terjadi di 

Kecamatan Babakan Madang 

Peta lokasi sebaran longsor . 

Rudiyanto  

(2010) 

bahaya 

longsorlahan 

di  

daerah 

penelitian 

Analisis Potensi Bahaya 

Longsorlahan  

Menggunakan Sistem 

Informasi Geografis di  

Kecamatan Selo 

Kabupaten Boyolali 

- Mengetahui agihan potensi  

bahaya longsorlahan pada  

berbagai unit lahan 

- Mengetahui faktor penyebab  

tingkat bahaya longsorlahan di  

daerah penelitian 

Metode yang 

digunakan  

berupa survey 

-Hasil dari penelitian ini  

berupa peta tingkat bahaya  

longsor 

-Faktor dominan pemicu  

tingkat bahaya longsorlahan 

-Mengetahui agihan potensi 

Muh.Jundullah  

D.U (2012) 

Aplikasi Sistem Geografi 

Untuk Pemetaan Zona  

Ancaman Bahaya 

-Memetakan sebaran zona  

ancaman bencana longsorlahan  

beserta agihannya di Kecamatan  

-Survey yang  

meliputi kegiatan  

pengamatan,  

-Peta zona ancaman bahaya  

longsorlahan beserta agihan  

bahaya longsorlahan 
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Longsorlahan (Landslide) 

di Kecamatan Selogiri 

Kabupaten Wonogiri 

Selogiri 

- Identifikasi upaya pengurangan  

resiko longsorlahan oleh  

masyarakat di daerah penelitian. 

pencatatan dan  

wawancara  

-Pengharkatan dan  

Skoring pada  

parameter-parameter 

-Tabel quesioner yang  

dilakukan kepada masyarakat. 

 

Peneliti, 2018 Analisis  karakteristik 

longsorlahan di kecamatan 

Kerjo kabupaten 

karanganyar 

- Mengetahui karakteristik 

longsorlahan di kecamatan Kerjo 

kabupaten karanganyar 

- Mengetahui factor-fakto apakah 

yang menjadi penyebab terjadinya 

longsorlahan di daerah penelitian 

Survey dan observasi 

lapangan 

- 

Sumber: Penulis 2018
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1.7 Kerangka Penelitian 

Bencana longsorlahan adalah istilah umum dan mencakup ragam yang luas 

dari bentuk-bentuk tanah dan proses-proses yang melibatkan gerakan bumi, 

batu-batuan atau puing-puing pada lereng bukit dibawah pengaruh grafitasi, 

air hujan, jenis tanah, penggunaan lahan dan kemiringan lerengnya. 

Longsorlahan merupakan proses penghanyutan tanah oleh desakan kekuatan 

air, baik yang berlangsung secara alami ataupun perbuatan manusia. Proses-

proses secara alami maupun buatan keseluruhannya menjadi penyebab dan 

mempengaruhi besarnya laju longsor. Parameter yang digunakan dalam 

penelitian potensi longsorlahan ini yaitu intensitas curah hujan, kemiringan 

lereng, jenis tanah, geologi dan penggunaan lahan. 

 Bentuklahan adalah penampakan medan yang terbentuk oleh proses-

proses alam dan mempunyai komposisi serta serangkaian karakteristik fisik 

dan visual dalam julat tertentu dimanapun bentuklahan dapat dijumpai. Dalam 

tahapan awal dalam penelitian ini interpretasi peta topografi skala 1:50.000, 

dan peta geologi skala 1:100.000 untuk mendapatkan peta bentuklahan. Data 

faktor penyebab longsorlahan diidentifikasi dan dievaluasi berdasarkan data 

sekunder (peta geologi, peta geomorfologi, data curah hujan) dan pengamatan 

lapangan. Pengamatan dilakukan pada daerah yang telah mengalami 

longsorlahan dan daerah yang belum mengalami longsorlahan. Lokasi 

pengamatan ditentukan berdasarkan peta bentuklahan. 

Tingkat potensi longsorlahan diperoleh dengan cara pengharkatan dan 

menjumlahkan parameter-parameter pemicu longsorlahan yang kemudian 

dilakukan pengklasifikasian. Parameter tersebut disajikan dengan peta tematik 

dengan bantuan Sistem Informasi Geografis yang kemudian dianalisis 

menggunakan SIG, sehingga akan diperoleh tingkat potensi longsorlahan serta 

dapat diketahui persentase tiap tingkat potensi longsorlahan berdasarkan 

luasnya. 
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1.8 Batasan operasional 

1.8.1 Longsor dapat diartikan sebagai suatu bentuk erosi yang pengangkutan 

atau pemindahan tanahnya terjadi pada suatu saat yang relatif pendek 

dalam volume (jumlah) yang sangat besar, (Sitorus, 2006). 

1.8.2 Lahan diartikan sebagai lingkungan fisik yang terdiri atas iklim, relief, 

tanah, air dan vegetasi serta benda yang diatasnya sepanjang ada 

pengaruhnya terhadap penggunaan lahan, termasuk didalamnya hasil 

kegiatan manusia dimasa lalu dan sekarang seperti hasil reklamasi laut, 

pembersihan vegetasi dan juga hasil yang merugikan seperti yang 

tersalinasi, (FAO dalam Arsyad, 1989). 

1.8.3 Kerentanan longsor lahan adalah kecenderungan lereng alami untuk terjadi 

longsorlahan, (Misdiyanto, 1992). 

1.8.4 Geomorfologi adalah ilmu yang mempelajari bentuk lahan pembentuk 

muka bumi baik di daratan maupun didasar lautan dan menekankan pada 

proses pembentukan dan perkembangan pada masa yang akan datang, serta 

konteksnya dengan lingkungan, (Verstapen,1983). 

1.8.5 Pengharkatan adalah proses pemberian nilai atau skoring pada masing-

masing variabel yang terdapat pada parameter untuk suatu pemetaan 

1.8.6 Analisis adalah pemisahan dari suatu keseluruhan ke dalam bagian-bagian 

untuk dikaji tentang komponennya, sifat, peranan, dan hubungannya, 

(Widodo Alfandi, 2001 dalam Eko Baron W, 2009). 

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

satuan luas permukaan pada suatu jangka waktu tertentu. 

 

 

 

 

  


