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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia adalah negara yang rawan daerah bencana, hal tersebut 

menempatkan Indonesia sebagai negara yang sangat berisiko ke 2 setelah 

Bangladesh (BNPB, 2013). Bencana yang terdapat di Indonesia salah satunya 

ialah tanah longsor. Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa 

tanah atau batuan, maupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng 

akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng (BNPB, 2013). 

Bencana tanah longsor yang ada mengakibatkan kerugian baik kerugian fisik 

maupun sosial. Kerugian fisik yang ada, salah satunya yang berdampak pada 

pemukiman atau rumah di suatu daerah.  

Dampak dari terkenanya pemukiman akibat tanah longsor di akibatkan 

berkembangan suatu wilayah yang meningkatkan kebutuhan akan lahan sebagai 

tempat tinggal dan aktivitas ekonomi. Di sisi lain ketersediaan lahan yang ada  

tidak  mengalami  perkembangan sehingga ketersedian lahan yang ada membuat 

masyarakat dengan seenakanya membangun pemukiman tanpa melihat kondisi 

atau karakteristik suatu daerah. Permasalahan pemukiman akan berkaitan dengan 

pemilihan lokasi yang kurang tepat, misalnya pemilihan lokasi pemukiman yang 

tidak sesuai, yang  rawan akan longsor. Pemilihan lokasi permukiman yang tepat 

untuk permukiman mempunyai arti penting dalam aspek keruangan, karena ini 

akan menentukan keawetan bangunan, nilai ekonomis dan kerentanan terhadap 

dampak bencana tanah longsor (Sutikno, 1982). 

 Kerentanan ialah sebagai kondisi spesifik atau karakteristik yang 

mengakibatkan meningkatnya kerusakan, kerugian dan kehilangan akibat suatu 

bencana. Kerentanan fisik didefinisikan sebagai sifat struktur fisik yang 

menentukan potensi kerusakan terhadap bencana (Ebert et al., 2009 dalam 

Karnawati, 2005). Kerentanan lokasi pemukiman dilihat dari tidak sesuaianya 

lahan yang ada untuk di jadikan sebagai permukiman. Kasus-kasus yang terjadi 

akibat tidak melihat kerentanan serta kerentanan pendirian lokasi permukiman 
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seperti terjadi pada Kecamatan Ngargoyoso yang berada di Kabupaten 

Karanganyar. 

Kecamatan Ngargoyoso merupakan salah satu dari 17 Kecamatan yang berada 

di Kabupaten Karanganyar dengan total luas wilayah 6533,942 ha. Kondisi 

geografis Kecamatan Ngargoyoso yang berada pada kaki Gunung Lawu, sehingga 

kondisi tersebut membuat Kecamatan Ngargoyoso memiliki kondisi lereng yang 

landai hingga curam. Kondisi tersebut membuat Kecamatan Ngargoyoso memiliki 

potensi akan rawan bencana. Data rawan bencana Kecamatan Ngargoyoso tersaji 

pada tabel 1.1 berikut. 

Tabel 1.1 Daerah Rawan Bencana Kecamatan Ngargoyoso 

Kecamatan Jenis Kebencanaan 

Lokasi Rawan 

Luas Area rawan 
Desa 

Ngargoyoso Tanah Longsor  Kemuning  35,62 ha 

  Puting Beliung Kemuning 3,5 ha 

  Tanah Longsor Girimulyo 10,97 ha 

  Tanah Longsor Dukuh  4,3 ha 

Sumber: BPBD Kabupaten Karanganyar, 2018 

Berdasarkan tabel 1.1. Kecamatan Ngargoyoso memiliki potensi rawan akan 

terjadinya bencana. Potensi rawan bencana yang paling banyak terjadi ialah 

potensi bencana tanah longsor yang mencapai total luasannya 50,89 ha. Hal ini di 

perkuat dengan tingginya intensitas curah hujan mencapai 258,75 mm/bulan. 

Intensitas curah hujan yang tinggi mendorong terjadinya longsor lebih intensif 

dibandingkan kejadian bencana lainnya. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya 

kejadian longsor yang tersebar diseluruh wilayah Kecamatan Ngargoyoso. 

Adapun data kejadian longsor serta sebarannya tersaji lengkap pada tabel 1.2 

berikut. 
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Tabel 1.2 Data Kejadian Longsor Kecamatan Ngargoyoso 

Desa  

Tahun Kejadian Longsor 

Jumlah 
2013 2014 2015 2016 2017 

Puntukrejo 

Berjo 

Girimulyo 

Segoro gunung 

Kemuning 

Nglegok 

Dukuh 

Jatirejo 

Ngargoyoso  

3 

0 

2 

0 

1 

0 

0 

0 

3 

3 

3 

3 

4 

8 

0 

1 

0 

0 

2 

13 

23 

2 

10 

3 

4 

0 

4 

3 

3 

18 

2 

11 

3 

10 

2 

4 

13 

2 

7 

0 

14 

1 

1 

2 

17 

24 

21 

53 

8 

44 

7 

16 

4 

28 

Jumlah 9 22 61 56 57 205 

Sumber: BPBD Kabupaten Karanganyar, 2018 

Kejadian longsor yang ada pada Kecamatan Ngargoyoso pada tabel 1.2 dari 

tahun 2013 hingga 2017 mengalami peningkatan, dengan jumlah mencapai 205 

kejadian. Kejadian bencana longsor yang ada berdampak pada penggunaan lahan 

yang ada di sekitarnya, terutama pada lahan yang di jadikan sebagai lokasi 

permukiman. Kejadian tersebut salah satunya terkenanya rumah milik pak 

Ngadino yang mengalami kerusakan di bagian dinding rumahnya (Bambang 

Djatmiko, 2018 di akses pada 12 Februari 2019). Kejadian lainnya dapat dilihat 

pada tabel 1.3 tabel kejadian longsor 2017 yang menimpa rumah warga berikut. 
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Tabel 1.3 Kejadian Longsor 2017 Yang Menimpa Rumah Warga 

Tgl Kejadian Korban Dampak Kerugian 

Selasa/ 07 Februari 

2017 

Darasona/ 45 

Tahun/ Islam/ 

Swasta 

Talud pekarangan longsor ukuran   

5 m x 3 m 
Rp 1.379.000 

Rabu/ 01 Maret 2017 
Supri/ 39 Tahun/ 

Islam/ Pedangang 
Bangunan rumah terancam longsor Rp    400.000 

Minggu/ 23 April 

2017 

Sri Suwarno/ 47 

Tahun/ Islam/ 

Swasta 

Bangunan Kamar mandi uk 3 m x 

3 m tertimpa longsoran 
Rp 1.383.000 

Minggu/ 23 April 

2017 

Ngadino/ 51 Tahun/ 

Islam/ Swasta 

Bangunan rumah dapur roboh uk 

10 m x 2.5 m tertimpa longsoran 
Rp 2.420.000 

Sabtu/ 29 April 2017 

Gunawan Eko 

Saputro/ 30 Tahun/ 

Islam/ Swasta. 

Dinding dapur uk 9 m x 3 m jebol 

tertimpa longsor 
Rp 2.582.000 

Senin / 01 Mei 2017 
Supriyatno/ 55 

Tahun/Islam/Tani 

Bangunan tembok rumah uk 4 m x 

3 m tertimpa longsor 
Rp 1.979.600 

Senin / 01 Mei 2017 
Tarko/ 30 

Tahun/Islam/Swasta 

Bangunan rumah terdampak tanah 

longsor (Mengungsi di rumah 

warga yang lebih aman a.n Bp 

Sastro Yatno) 

Rp 2.000.000 

Senin / 01 Mei 2017 
Citro Saroyo/69 

Tahun/Islam/Tani 

Bangunan rumah terdampak tanah 

longsor (Mengungsi di rumah 

warga yang lebih aman a.n Bp 

Sastro Yatno) 

Rp 3.500.000 

Senin / 01 Mei 2017 
Lasiman/ 50 

Tahun/Islam/Tani 

Bangunan rumah terdampak tanah 

longsor (Mengungsi di rumah 

warga yang lebih aman a.n Bp 

Sastro Yatno) 

Rp 5.000.000 

Senin / 01 Mei 2017 
Ngadimin/ 54 

Tahun/Islam/Tani 

Bangunan rumah terdampak tanah 

longsor (Mengungsi di rumah 

warga yang lebih aman a.n Bp 

Sastro Yatno) 

Rp 3.450.000 

Senin / 01 Mei 2017 
Yono/ 39 

Tahun/Islam/Swasta 

Bangunan rumah terdampak tanah 

longsor (Mengungsi di rumah 

warga yang lebih aman a.n Bp 

Sastro Yatno) 

Rp 1.000.000 

Sumber: BPBD Kabupaten Karanganyar, 2018 

Berdasarkan tabel 1.3 selama tahun 2017 terdapat 10 kejadian longsor yang 

menimpa permukian, dalam hal ini khususnya bangunan. Longsor yang menimpa 

permukiman di karenakan kondisi wilayah dan lokasi pemukiman yang rentan 

terhadap bencana tanah longsor. Maka dari masalah – masalah yang ada, penulis 
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tertarik mengadakan penelitian dengan judul “Analisis Kerentanan Longsor di 

Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2019” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat di rumuskan beberapa rumusan 

masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana  kerentanan longsor di Kecamatan Ngargoyoso?, 

2. Bagaimana kerentanan permukiman di Kecamatan Ngargoyoso? 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat dibuat tujuan sebagai berikut. 

1. Menganalisis kerentanan longsor di Kecamatan Ngargoyoso, 

2. Menganalisis kerentanan permukiman di Kecamatan Ngargoyoso 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian sebagai berikut. 

1. Menambah khasanah keilmuan kepada pembaca, sehingga dapat dijadikan 

referensi bagi peneliti sejenis. 

2. Sebagai informasi dan pengembangan bagi pemerintah Kecamatan 

Ngargoyoso khususnya Kabupaten Karanganyar dalam mengambil 

kebijakan guna perencanaan wilayah. 

3. Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan 

program sarjana S1 Fakultas Geografi  
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1.5 Telaah Pustaka & Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

a) Kerentanan (Vulnerability) 

Kerentanan (Vulnerability) adalah suatu keadaan yang ditimbulkan 

oleh interaksi antara faktor-faktor fisik, sosial, lingkungan, dan 

manusia yang menyebabkan menurunnya kemampuan dalam 

menghadapi bahaya atau dapat dikatakan kerentanan adalah 

menurunnya kemampuan suatu daerah atau wilayah yang diakibatkan 

oleh adanya aktivitas alam maupun manusia (BNPB, 2013). 

Berdasarkan pengertian kerentanan diatas dapat diketahui jenis-jenis 

kerentanan yaitu kerentanan fisik, kerentanan sosial, kerentanan 

lingkungan, dan kerentanan manusia. Kerentanan merupakan salah 

satu bagian dalam kajian bencana sama seperti bahaya, dan apabila 

diinteraksikan keduanya akan menghasilkan risiko yang menimbulkan 

terjadinya bencana. Semakin  tinggi kerawanan maka akan semakin 

tinggi pula kemungkinan terjadinya bencana. 

b) Bencana (Disaster) 

Bencana dapat terjadi karena adanya bahaya, kerentanan, dan 

risiko. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang 

mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat 

yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam 

maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban 

jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan 

dampak psikologis (Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007). 

Bencana dapat disebabkan oleh kejadian alam (natural disaster) 

maupun oleh manusia (man-made disaster) (BAKORNAS PB, 2006-

II-I). Faktor-faktor yang menyebabkan bencana antara lain sebagai 

berikut. 

- Bahaya alam (natural hazards) dan bahaya karena ulah 

manusia (man- made hazards) yang menurut United Nation 

International Strategy For Disaster Reduction (UN-ISDR) 
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dapat di kelompokkan menjadi bahaya geologi (geological 

hazards) bahaya hidrometeorologi (hydrometeorolgical 

hazards), dan penurunan kualitas lingkungan (environmental 

degradation) 

-  Kerentanan  (vulnerability)  yang  tinggi  dari  masyarakat,  

infrastruktur serta elemen-elemen di dalam kota/kawasan 

yang berisiko bencana   

c) Tanah Longsor 

Tanah Longsor atau gerakan massa adalah gerakan massa tanah 

yang besar di sepanjang bidang longsor kritisnya. Gerakan massa tanah 

ini merupakan gerakan ke arah bawah material pembentuk lereng, 

yang dapat berupa tanah, batu, timbunan buatan atau campuran dari 

material lain. 

Karakteristik gerakan massa pembentuk lereng dapat dibagi 

menjadi lima macam (Cruden dan Varnes (1992)),  yaitu sebagai 

berikut. 

- Jatuhan (falls) 

Jatuhan (falls) adalah gerakan jatuh material pembentuk lereng 

(tanah atau batuan) di udara dengan tanpa adanya interaksi antara 

bagian-bagian material yang longsor. Jatuhan batuan dapat terjadi 

pada semua jenis batuan dan umumnya terjadi akibat pelapukan, 

perubahan temperatur, tekanan air atau penggalian/penggerusan 

bagian bawah lereng. Jatuhan pada tanah biasanya terjadi bila 

material mudah tererosi terletak di atas tanah yang lebih tahan 

erosi, contohnya jika lapisan pasir bersih atau lanau berada di atas 

lapisan lempung overconsolidated (Bazett et al, 1961; Skempton 

dan LaRochelle, 1965 dalam Karnawati, 2005) 

- Robohan (topples) 

Robohan (topples) adalah gerakan material roboh dan biasanya 

terjadi pada lereng batuan yang sangat terjal sampai tegak yang 

mempunyai bidang-bidang ketidakmenerusan yang relatif vertikal. 
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Tipe gerakan hampir sama dengan jatuhan, hanya gerakan batuan 

longsor adalah mengguling hingga roboh, yang berakibat batuan 

lepas dari permukaan lerengnya.Faktor utama yang menyebabkan 

robohan adalah seperti halnya kejadian jatuhan batuan, yaitu air 

yang mengisi retakan. 

- Longsoran (slides) 

Longsoran (slides) adalah gerakan material pembentuk lereng 

yang diakibatkan oleh terjadinya kegagalan geser di seanjang satu 

atau lebih bidang longsor. Massa tanah yang bergerak bisa 

menyatu atau terpecah-pecah. 

Perpindahan material total sebelum longsoran bergantung pada 

besarnya regangan untuk mencaai kuat geser puncaknya dan pada 

tebal zona longsornya. Perpindahan total lebih kecil pada lempung 

normally consolidated daripada lempung kaku overconsolidated. 

Berdasarkan geometri bidang gelincirnya, longsoran dibedakan 

dalam dua jenis yaitu sebagai berikut. 

1. Longsoran dengan bidang longsor lengkung atau longsoran 

rotasioanal (rotasional slides)  yaitu longsoran yang sering 

terjadi pada massa tanah yang bergerak dalam satu kesatuan 

atau dapat dikatakan terjadi pada material yang relatif 

homogen seperti timbunan buatan (tanggul) 

2. Longsoran dengan bidang gelincir datar atau longsoran 

translasioanal (trnslasional slides) merupakan gerakan di 

sepanjang diskontinuitas atau bidang lemah yang secara 

pendekatan sejajar dengan permukaan lereng. Dalam tanah 

lempung, translasi terjadi di sepanjang lapisan tipis pasir atau 

lanau, khususnya bila bidang lemah tersebut sejajar dengan 

lereng yang ada. Longsoran translasi lempung yang 

mengandung lapisan pasir atau lanau, dapat disebabkan oleh 

tekanan air pori yang tinggi dalam pasir atau lanau tersebut.  

- Sebaran (spreads) 
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Sebaran yang termasuk longsoran translasional juga disebut 

sebaran lateral (lateral spreading), adalah kombinasi dari 

meluasnya massa tanah dan turunnya massa batuan terpecah-pecah 

ke dalam material lunak dibawahnya (Cruden dan Varnes (1992)).  

Permukaan bidang longsor tidak berada di lokasi terjadinya 

geseran terkuat. Sebaran daat terjadi karena liquefaction tanah 

granuler atau keruntuhan tanah kohesif lunak di dalam lereng 

(Schuster dan Fleming, 1982). 

- Aliran (flows) 

Aliran (flows) adalah gerakan hancuran material ke bawah 

lereng dan mengalir seperti cairan kental. Aliran sering terjadi 

dalam bidang geser relatif sempit. Material yang terbawa oleh 

aliran dapat terjadi dari berbagai macam partikel tanah (termasuk 

batu-batu besar), kayu-kayuan, ranting dan lain-lain. 

Longsor dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang terjadi di 

dalam bumi maupun diluar, berikut adalah sebab-sebab terjadinya 

longsor (Hary C.H, 2006). 

1. Penambahan beban pada lereng. Tambahan beban pada lereng 

dapat berupa bangunan baru, tambahan beban oleh air yang 

masuk ke pori- pori tanah maupun yang menggenang di 

permukaan tanah, dan beban dinamis oleh tumbuh-tumbuhan 

yang tertiup angin dan lain-lain. 

2. Penggalian atau pemotongan tanah pada kaki lereng. 

3. Penggalian yang mempertajam kemiringan lereng. 

4. Perubahan posisi muka air secara cepat (rapid drawdawn) pada 

bendungan, sungai dan lain-lain. 

5. Kenaikan tekanan lateral oleh air (air yang mengisi retakan 

akan mendorong tanah ke arah lateral). 

6. Penurunan tahanan geser tanah pembentuk lereng oleh akibat 

kenaikan kadar air, kenaikan tekanan air pori, tekanan 

rembesan oleh genangan air di dalam tanah, tanah pada lereng 
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mengandung lempung yang mudah kembang susut dan lain-

lain. 

7. Getaran atau gempa bumi. 

 
Gambar 1. 1 Proses Terjadinya Gerakan Tanah dan 

Komponen-Komponen Penyebabnya 

Sumber : Karnawati, 2005 

d) Permukiman 

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup yang berfungsi 

sebagai tempat tinggal dan tempat beraktivitas untuk memenuhi 

kehidupan di pedesaan maupun perkotaan yang tidak berada di 

kawasan lindung (Undang-Undang No. 1 Tahun 2011). Terdapat 

beberapa faktor dalam memilih permukiman yaitu sebagai berikut. 

- Faktor Kemudahan/Aksesibilitas 

- Faktor Utilitas 

- Faktor Status Tanah 

- Faktor Penggunaan Lahan 

- Faktor Kemungkinan Perluasan 

- Faktor Pusat Pelayanan 

- Faktor Efek Samping yang mungkin terjadi 
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1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Munawar Cholil, Imam Hardjono, Agus Dwi Martono (2011) 

melakukan penelitian dengan judul “Pemetaan Model Pengelolaan 

Longsor Lahan di Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar 

Provinsi Jawa Tengah.” Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Identifikasi karakteristik medan dan pemetaan zona tingkat kerawanan 

longsor lahan di daerah penelitian. 

2. Mengetahui faktor-faktor yang memicu terjadinya longsor di daerah 

penelitian. 

3. Menentukan model-model pengelolaan lahan untuk mencegah 

terjadinya longsor lahan baik dengan rekayasa vegetatif maupun  

rekayasa mekanik di kawasan rawan bencana longsor. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

survei,analisis laboraturium, dan interpretasi citra landsat 7ETM+ dengan 

data primer dan sekunder. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan 

stratified sampling dengan strata satuan lahan dan Metode analisis dengan 

cara pengharkatan. 

Hasil dari penelitian ini adalah daerah penelitian mempunyai 3 kelas 

kerentanan longsor lahan, yaitu kelas I (ringan/stabil), kelas II 

(sedang),dan kelas III(berat) yang didominasi tingkat kerentanan kelas II 

(sedang) seluas 2.676,205 ha atau 40,96,7% dari keseluruhan luas daerah 

penelitian. Faktor-faktor yang memicu terjadinya longsor adalah 

kemiringan lereng khususnya pada bangunan, dan untuk tingkat 

kerentanan tinggi hindari pembangunan permukiman, juga untuk 

pengelolaan lahan untuk mencegah longsor ditanami dengan tanaman 

berakar kuat khususnya di lereng yang terjal. 

Munawar Cholil, Imam Hardjono (2017) melakukan penelitian yang 

berjudul “Kajian Kerawanan Bencana Tanah Longsor di Kabupaten 

Karanganyar” tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis Tingkat Kerawanan Longsor di Kabupaten Karanganyar 
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Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode survei 

dengan pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dan teknik 

pengolahan data dengan skoring pada parameter atau variabel. Hasil dari 

penelitian ini adalah tingkat kerawanan longsor di Kabupaten Karanganyar 

yang meliputi tingkat kerawanan sedang dan rendah yang tersebar di 

Kecamatan di Kabupaten Karanganyar yaitu 8 Kecamatan dengan tingkat 

sedang dan 9 Kecamatan dengan tingkat rendah. 

Yunanda Riyadi (2018) melakukan penelitian dengan judul “Analisis 

Kesesuaian Medan Untuk Pemukiman di Kecamatan Ngargoyoso 

Kabupaten Karanganyar Tahun 2018” tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis Kelas Kesesuaian Medan untuk Lokasi Permukiman di 

Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar. 

2. Menganalisis Agihan Kelas Kesesuaian Medan untuk Lokasi 

Permukiman di Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar. 

3. Menganalisis Faktor Pembatas Kesesuaian Medan untuk Lokasi 

Permukiman di Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei 

dengan pengambilan sampel menggunakan stratified random sampling. 

Pengolahan data-data dilakukan dengan tabulasi berdasar data hasil 

pengukuran dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat 2 

kelas kesesuaian medan, kelas kesesuaian lahan III (cukup sesuai medan) 

seluas 3826 ha dan kelas kesesuain lahan IV (kurang sesuai medan) seluas 

2303 ha. Sedangkan agihan kesesuaian medan hampir seluruhnya merata 

di semua desa dan faktor pembatas untuk kelas kesesuaian medan III yaitu 

erosi permukaan dan tekstur tanah, sedangkan kelas kesesuaian medan IV 

adalah erosi permukaan, tekstur tanah, dan erosi.   
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Tabel 1.4 Tabel penelitian sebelumnya 

Nama peneliti  Judul Tujuan Metode Hasil  
Munawar Cholil, 

Imam Hardjono, 

Agus Dwi 

Martono (2011) 

“Pemetaan 

Model 

Pengelolaan 

LongsorLahan di 

Kecamatan 

Ngargoyoso 

Kabupaten 

Karanganyar 

Provinsi Jawa 

Tengah.” 

Tujuan dari penelitian ini 
adalah: 

 
1. Identifikasi karakteristik 

medan dan pemetaan zona 

tingkat kerawanan longsor 

lahan di daerah penelitian. 

2. Mengetahui faktor-faktor 

yang memicu terjadinya 

longsor di daerah penelitian. 

3. Menentukan model-model 

pengelolaan lahan untuk 

mencegah terjadinya longsor 

lahan baik dengan rekayasa 

vegetatif maupun  rekayasa 

mekanik di kawasan rawan 

bencana longsor. 

 

Metode yang digunakan dalampenelitian ini adalah 

metode survei,analisis laboraturium, dan interpretasi 

citra landsat 7ETM+ dengan data primer dan sekunder. 

Metode pengambilan sampel dilakukan dengan 

stratified sampling dengan strata satuan lahan dan 

Metode analisis dengan cara pengharkatan. 

Hasil dari penelitian ini adalah daerah penelitian 

mempunyai 3 kelas kerentanan longsor lahan, yaitu 

kelas I(ringan/stabil), kelas II(sedang),dan kelas 

III(berat) yang didominasi tingkat kerentanan kelas 

II(sedang) seluas 2.676,205 ha atau 40,96,7% dari 

keseluruhan luas daerah penelitian. Faktor-faktor 

yang memicu terjadinya longsor adalah kemiringan 

lereng khususnya pada bangunan, dan untuk tingkat 

kerentanan tinggi hindari pembangunan 

permukiman, juga untuk pengelolaan lahan untuk 

mencegah longsor ditanami dengan tanaman berakar 

kuat khususnya di lereng yang terjal. 

 

Munawar Cholil, 

Imam Hardjono 

(2017) 

“Kajian 

Kerawanan 

Bencana Tanah 

Longsor di 

Kabupaten 

Karanganyar” 

Tujuan dari penelitianini adalah: 

1. Menganalisis Tingkat 

Kerawanan Longsor di 

Kabupaten Karanganyar 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

metode survei dengan pengambilan sampel 

menggunakan purposive sampling dan teknik 

pengolahan data dengan skoring pada parameter atau 

variabel. 

Hasil dari penelitian ini adalah tingkat kerawanan 

longsor di Kabupaten Karanganyar yang meliputi 

tingkat kerawanan sedang dan rendah yang tersebar 

di Kecamatan di Kabupaten Karanganyar yaitu 8 

Kecamatan dengan tingkat sedang dan 9 Kecamatan 

dengan tingkat rendah. 
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Yunanda Riyadi 

(2018) 

“Analisis 

Kesesuaian 

Medan Untuk 

Pemukiman di 

Kecamatan 

Ngargoyoso 

Kabupaten 

Karanganyar 

Tahun 2018” 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis Kelas 

Kesesuaian Medan untuk 

Lokasi Permukiman di 

Kecamatan Ngargoyoso 

Kabupaten Karanganyar. 

2. Menganalisis Agihan Kelas 

Kesesuaian Medan untuk 

Lokasi Permukiman di 

Kecamatan Ngargoyoso 

Kabupaten Karanganyar. 

3. Menganalisis Faktor 

Pembatas Kesesuaian 

Medan untuk Lokasi 

Permukiman di Kecamatan 

Ngargoyoso Kabupaten 

Karanganyar. 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode survei dengan pengambilan sampel 

menggunakan stratified random sampling. Pengolahan 

data-data dilakukan dengan tabulasi berdasar data hasil 

pengukuran dan data sekunder 

Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat 2 kelas 

kesesuaian medan, kelas kesesuaian lahan III(cukup 

sesuai medan) seluas 3826 ha dan kelas kesesuain 

lahan IV(kurang sesuai medan) seluas 2303 ha. 

Sedangkan agihan kesesuaian medan hampir 

seluruhnya merata di semua desa dan faktor 

pembatas untuk kelas kesesuaian medan III yaitu 

erosi permukaan dan tekstur tanah, sedangkan kelas 

kesesuaian medan IV adalah erosi permukaan, 

tekstur tanah, dan erosi. 

Yuniar Rizka 

Wardhani (2019) 

“Analisis 

Kerentanan 

Longsor di 

Kecamatan 

Ngargoyoso 

Kabupaten 

Karanganyar 

Tahun 2019” 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis kerentanan 

longsor di Kecamatan 

Ngargoyoso, 

2. Menganalisis tingkat 

kerentanan lokasi 

permukiman di Kecamatan 

Ngargoyoso 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode survey dengan pengambilan sampel 

menggunakan cluster random sampling untuk 

pengambilan sampel pada setiapsatuan lahan. Metode 

analisis data yang digunakan adalah skoring pada tiap-

tiap parameter. 

 

Sumber: Penulis, 2019
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1.6 Kerangka Pikir 

Perkembangan wilayah yang seiring dengan bertambahnya penduduk 

menyebabkan kebutuhan akan lahan permukiman semakin meningkat. 

Meningkatnya kebutuhan lahan permukiman tidak diiringi dengan ketersediaan 

lahan yang sesuai dengan peruntukannya membuat manusia mendirikan bangunan 

di sembarang lahan tanpa memikirkan kerugian yang akan dialami. Permukiman 

yang didirikan di sembarang tempat dapat memicu terjadinya bencana, apalagi 

pada wilayah yang rawan bencana. Bencana tersebut akan diawali dengan adanya 

kerentanan yang menyebabkan kerugian hingga kematian bagi manusia. 

      Bagan 1.1 Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

Sumber : Penulis,2019 

 

 

 

 

 

 

Pertumbuhan Penduduk  

 

Longsor 

Kerentanan Fisik Kerentanan Permukiman 

Kebutuhan Lahan Permukiman 
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1.7 Batasan Operasional 

Bahaya (Hazard) adalah suatu situasi atau kejadian atau  peristiwa yang 

mempunyai potensi dapat menimbulkan kerusakan,kehilangan jiwa 

manusia, atau kerusakan lingkungan (BNPB, 2013). 

Kerentanan (Vulnerability) adalah suatu kondisi yang ditentukan oleh 

faktor-faktor atau proses-proses fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang 

mengakibatkan menurunnya kemampuan dalam menghadapi bahaya 

(BNPB, 2013).  

Bencana (Disaster) adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang 

mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang 

disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor 

manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, 

kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis 

(Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007). 

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih 

dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana,utilitas 

umum,serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan 

perkotaan atau kawasan pedesaan (Undang-Undang No. 1 Tahun 2011). 

Longsor adalah gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran 

keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah 

atau batuan penyusun lereng (Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007). 

 


