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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Gumukpasir di Parangtritis memegang peran penting bagi kelangsungan 

kehidupan. Beberapa fungsi ekologis gumukpasir di antaranya adalah mampu 

mengurangi risiko bencana yang timbul seandainya terjadi tsunami. Hal ini 

dikarenakan gumukpasir berperan sebagai tanggul alam peredam gelombang 

tsunami dan dapat melindungi kawasan pertanian yang ada di sebelah utara. 

Gumukpasir juga berperan sebagai kawasan resapan air (recharge area) yang 

berasal dari air hujan sehingga menjaga ketersediaan airtanah dan bersama dengan 

lapisan beting gisik di bawah gumukpasir (PGSP, 2016). Fungsi gumukpasir 

sebagai kawasan resapan air memiliki peran yang penting sebab mampu menyediakan 

kawasan resapan air untuk suplai airtanah bagi kebutuhan masyarakat. Keberadaan 

airtanah ini mampu mencegah terjadinya intrusi air asin (Sujatmiko dalam Putra, 

2016). 

Gumukpasir ada dua jenis, yaitu gumukpasir aktif dan gumukpasir pasif. 

Gumukpasir aktif adalah gumukpasir yang masih bisa merombak dan membentuk 

suatu gundukan, berupa lahan kosong berpasir, ditandai dengan adanya arah angin 

pada citra, sedangkan gumukpasir pasif adalah gumukpasir yang sudah tidak bisa 

merombak atau membentuk suatu gundukan, terdapat penggunaan tanah di 

atasnya dan tidak adanya arah angin pada citra (Purnomo dalam Puspitasari, 

2011). Gumukpasir aktif menempati sisi timur, disini proses-proses pembentukan 

gumukpasir longitudinal dan barchan oleh aktivitas angin yang bertiup kuat dapat 

diamati dan dipelajari dengan baik, misalnya struktur pengendapan permukaan 

gelembur pasir (ripple mark). Gumukpasir pasif menempati sisi barat dan selatan 

sampai muara Kali Opak, disini berkembang gumukpasir parabolik dan sisir 

Keberadaan gumukpasir di Pantai Parangtritis merupakan sesuatu yang unik, 

mengingat bahwa pada umumnya gumuk terbentuk di daerah gurun pasir dengan 

iklim yang kering-semi kering (Ahlbrandt & Fryberger dalam Wijayanti, H.D.K., 

dan Abubakar, Fikri. 2016), sedangkan wilayah ini termasuk daerah beriklim 

tropis dengan intensitas hujan yang cukup tinggi. Bentuklahan yang unik dan 
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langka ini perlu dilestarikan, TIM PSBA UGM (2014) mengungkapkan bahwa 

kelestarian gumukpasir terancam karena pembangunan di wilayah pesisir 

Parangtritis sangat pesat mulai merambah kawasan yang selama ini merupakan 

jalur utama arus angin yang mengakibatkan proses deflasi dapat berlangsung 

secara baik.  

Kerusakan terhadap gumukpasir akan mengubah ekosistem secara nyata yang 

berakibat pada besarnya kerusakan karena terganggunya keseimbangan ekologi. 

Kuswaji (2004) menjelaskan bahwa ada permasalahan alami dan permasalahan 

kombinasi yang umumnya diawali oleh permasalahan non-alami. Masyarakat saat 

ini lebih terfokus pada pemanfaatan secara langsung dan tidak memperhitungkan 

manfaat tidak langsung dari kemunculan gumukpasir. Padahal gumukpasir sebagai 

kawasan resapan air adalah salah satu manfaat yang secara tidak langsung diterima 

masyarakat. 

Luasan permukaan gumukpasir sekarang semakin berkurang. Pada gambar 

1.1 yang merupakan foto udara yang dipotret pada tahun 1976, gumukpasir 

Parangtritis masih berupa gumukpasir asri yang belum mengalami campur tangan 

manusia di dalamnya. 

 

 

Gambar 1.1 Foto udara gumukpasir Parangtritis yang dipotret pada hari Rabu, 

27 Oktober 1976. (Sunarto, 2016) 
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Perbedaan luasan gumukpasir pada tahun 1976 (gambar 1.1) dengan tahun 

2014 pada gambar 1.2 cukup terlihat. Pada tahun 2014 sudah terdapat tutupan 

vegetasi dan beberapa bangunan yang terdapat pada kawasan gumukpasir 

Parangtritis. Luas gumukpasir dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel 1.1 di 

bawah ini. 

Tabel 1.1 Perubahan Luas Area Gumukpasir Parangtritis Tahun 2003-2019  

No Tahun Luas ( Ha) 

1 2003 216,11 

2 2006 167,64 

4. 2010 105,36 

5 2014 37,98 

6 2015 30,78 

7 2019 7,5 

Sumber: Elzha, D, 2016 dan Parangtritis Geomaritime Science Park, 2015 

Tahun 2019 hanya ada dua lahan gumukpasir yang masih terbuka dengan luas 

total ±7,5 ha. Dua tempat tersebut kini menjadi titik atraksi wisata gumukpasir 

yang masih dapat dinikmati oleh pengunjung (Buletin Geomaritime, 2019). 

Perbandingan kondisi gumukpasir tahun 1976 – 2019 dapat dilihat pada gambar 

1.3 berikut ini. 

Gambar 1.2 Foto udara gumukpasir Parangtritis 

dipotret 19 Juni 2014 (Sunarto, 2016) 
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Gambar 1.3 Perbandingan kondisi gumukpasir tahun 1976-2019 (Buletin 

Geomaritime, 2019) 

Pemantauan ekosistem gumukpasir diatur dalam Peraturan Daerah DIY No. 3 

Tahun 2015 dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup DIY. Kegiatan pemantauan 

ini meliputi pembuatan desain pemantauan, pemilihan karakteristik ekosistem, 

pengamatan di lapangan, pengolahan data dan interpretasi data serta pelaporan. 

Pemantauan ekosistem gumukpasir ini dilakukan paling sedikit satu kali dalam 

satu tahun. Menurut PGSP (2019), Badan Lingkungan Hidup DIY belum 

melakukan pemantauan gumukpasir dan tidak ada laporan kegiatan yang 

dikeluarkan satu kali dalam satu tahun, dikarenakan BLH belum memiliki metode 

yang tepat dalam kegiatan pemantauan ini. 

Salah satu metode yang dapat digunakan adalah dengan pendekatan 

geoindikator. Geoindikator adalah fenomena alam yang dapat dijadikan bukti 

kunci proses geomorfologi (Santosa, L.W, 2012). Geoindikator yang digunakan 

merupakan salah satu hasil proses pengangkutan material pasir dalam 

pembentukan gumukpasir, yaitu gelembur pasir. Gelembur pasir (ripple marks) 

merupakan struktur sedimen yang menunjukkan kenampakan undulasi berjarak 

teratur pada permukaan pasir kasar-sedang yang terbentuk karena agen 

transportasi angin (Surjono, S [et.al], 2010). Gelembur memiliki panjang 

gelombang kurang dari 50 cm (paling pendek 3 cm) dan tinggi berkisar 0,5-3 cm, 

sedangkan apabila mempunyai ukuran lebih besar biasanya masuk dalam kategori 

gumuk (Collinson and Thompson, 1982 dalam Surjono, S. [et.al], 2010). Panjang 

gelombang yang dimaksud adalah jarak horizontal gelembur dari puncak ke 
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puncak, tinggi gelembur adalah jarak vertikal dari puncak ke palung pada 

permukaan gelembur. Sehingga suatu morfologi dapat diidentifikasi sebagai 

gelembur apabila ripple index yaitu perbandingan antara panjang dan tinggi 

gelembur berkisar 1-100, jika lebih dari itu maka merupakan gumukpasir dan jika 

kurang dari kisaran tersebut maka merupakan gelembur pasir yang rusak. 

Berdasarkan konsep teoritis tersebut, dalam penelitian ini penulis tertarik 

untuk menganalisis tanda-tanda awal kerusakan gumukpasir di zona inti 

gumukpasir Parangtritis, karena upaya restorasi dengan membagi kawasan 

pengelolaannya menjadi 3 zona dan peruntukkan, dan zona inti adalah sebagai 

kawasan wisata alam yang di dalamnya dilarang mendirikan bangunan atau 

aktivitas lain yang dapat menghambat proses pembentukan gumukpasir (Sunarto, 

2014). Pendekatan menggunakan geoindikator gelembur pasir ini dilakukan agar 

mendapatkan hasil yang lebih detail terhadap kerusakan gumukpasir yang ada di 

zona inti gumukpasir Parangtritis. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah: 

1. bagaimana sebaran spasial kerusakan di zona inti gumukpasir 

Parangtritis?, dan 

2. apa faktor penyebab kerusakan gumukpasir di zona inti gumukpasir 

Parangtritis? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Menjawab permasalahan di atas, maka dirumuskan tujuan sebagai berikut: 

1. mengidentifikasi sebaran spasial kerusakan di zona inti gumukpasir 

Parangtritis, dan 

2. menganalisis faktor penyebab kerusakan gumukpasir di zona inti 

gumukpasir Parangtritis 
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1.4. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini adalah: 

1. Memberikan informasi kepada akademisi, masyarakat dan pemerintah 

setempat tentang kerusakan gumukpasir di zona inti Parangtritis 

2. Bahan referensi kepada pihak-pihak terkait dalam merumuskan kebijakan 

pengelolaan dan pelestarian yang berkaitan dengan gumukpasir 

Parangtritis. 

 

1.5. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1. Telaah Pustaka 

1.5.1.1 Proses Pembentukan Gumukpasir di Parangtritis 

Gumukpasir adalah gundukan bukit atau igir-igir dari pasir yang 

diendapkan angin. Syarat terbentuknya gumukpasir pada suatu daerah adalah 

adanya sumber pasir, kecepatan angin cukup kuat untuk mengikis dan 

mengangkut butir-butir berukuran pasir, dan permukaan lahan untuk 

pengendapan pasir. Keadaan ini selain dijumpai di daerah arid umumnya 

terdapat di daratan dari gisik berpasir dengan angin pantai di dekat sungai 

yang dasarnya berpasir menurut Suharsono (1988) dalam Heru Pramono dan 

Arif Ashari (2013). Menurut Hugget (2007) dalam Heru Pramono dan Arif 

Ashari (2013) menyatakan gumukpasir merupakan kumpulan dari pasir lepas 

yang terbentuk oleh angin sedikit demi sedikit. 

Gumukpasir di daerah penelitian tersusun atas material pasir hitam yang 

terbawa ke laut oleh aliran sungai Opak dan diendapkan di muara sungai. Oleh 

tenaga gelombang dan arus laut, material tersebut sepanjang pantai 

membentuk gisik (bentukan asal proses marin). Adanya angin yang kuat akan 

membuat material pasir terdeflasi dalam bentuk saltasi atau rayapan pasir. 

Adanya hambatan yang berupa vegetasi atau topografi penghalang akan 

menyebabkan material terendap sehingga terbentuk gundukan pasir kecil yang 

disebut dengan gumukpasir. 
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Material pasir yang terangkut oleh angin akan diendapkan di tempat lain 

setelah kekuatan angin mulai berkurang. Kekuatan angin mulai berkurang 

setelah membentur penghambat kecepatan angin. Proses terangkutnya material 

debu dan pasir oleh angin atau dikenal dengan proses deflasi dibedakan 

menjadi 3 proses, yaitu merayap, meloncat dan melayang (Sunarto [et.al], 

2014) 

Kekuatan angin sangat berpengaruh terhadap pembentukan gumukpasir, 

karena kekuatan angin menentukan kemampuannya untuk membawa material 

yang berupa pasir, baik melalui menggelinding (rolling), merayap, melompat, 

maupun terbang. Karena adanya material pasir dalam jumlah banyak serta 

kekuatan angin yang besar, maka pasir akan membentuk berbagai tipe 

gumukpasir.  

 

a) Merayap (creep) 

Proses pengangkutan material yang umumnya berupa pasir kasar 

dengan ketinggian maksimum 1 cm di atas permukaan gumukpasir. 

Material pasir yang terangkut pada ketinggian ini mempunyai diameter 

yang paling besar bila dibandingkan dengan diameter pasir yang bergerak 

meloncat ataupun melayang. Hal ini karena diameter pasir yang besar akan 

menjadi berat dan angin dengan kecepatan tertentu saja yang dapat 

mengangkutnya dari satu tempat ke tempat yang lain. Jika kecepatan angin 

berkurang dan tidak mampu mengangkut pasir, maka pasir tersebut akan 

mengendap. Jika pasir yang merayap tersebut membentur penghambat 

seperti vegetasi, batu, atau benda benda lain maka pasir akan mengendap 

dan membentuk gundukan pasir yang semakin lama semakin membesar 

hingga membentuk bukit kecil. 

 

b) Meloncat (saltation) 

Proses pengangkutan material pasir dengan ketinggian 1cm hingga 

1m. Material pasir yang meloncat umumnya mempunyai diameter yang 

lebih kecil dan ringan daripada material pasir yang merayap. Akumulasi 
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pasir yang terdeflasi, yang bergerak dengan meloncat hanya sebagian kecil 

saja. Pada umumnya yang bergerak dengan merayap kurang lebih 85% 

dari total pasir yang terdeflasi, sedangkan sisanya yaitu 15% bergerak 

dengan meloncat dan melayang. Pada rayapan pasir, pasir bergerak dengan 

cara menggelinding dengan cepat dan menempuh jarak yang cukup jauh, 

sedangkan pada pasir yang bergerak dengan meloncat cenderung lebih 

lambat dan menempel pada jarak yang relatif lebih dekat. 

Proses saltasi ini menyebabkan bentukan minor gumukpasir yang 

berupa gelembur pasir (ripple marks) dengan ketinggian 1 hingga 5 cm 

dengan panjang 5 hingga 15 cm. Proses pengangkutan angin secara 

meloncat dapat ditemukan di tempat terbuka, datar, atau terdapat di 

permukaan gumukpasir, seperti di permukaan gumukpasir tipe barkhan 

dan barkhanoid. Bentukan ripple marks pada tiap tipe gumukpasir berbeda 

bergantung pada intensitas kecepatan angin, dan arah angin. Tingkat 

deflasi pasir yang bergerak dengan meloncat tertinggi terjadi pada 

gumukpasir tipe barkhan dan terendah pada tipe transversal. 

 

c) Melayang (suspension) 

Proses pengangkutan material yang umumnya berupa debu dengan 

ketinggian lebih dari 1 m di atas permukaan gumukpasir. Material pasir 

yang terangkut dengan cara melayang lebih sedikit daripada dengan 

pengangkutan cara meloncat dan merayap. Pasir yang terdeflasi dengan 

cara melayang ini mempunyai diameter butir 

 yang lebih kecil daripada pasir yang terdeflasi dengan cara 

meloncat ataupun merayap. Selain material berpasir dari gunung berapi 

dan angin, sungai merupakan faktor utama pembentuk gumukpasir. Air 

dalam sungai umumnya terkumpul dari presipitasi, seperti hujan,embun, 

mata air, limpasan bawah tanah, dan di beberapa negara tertentu air sungai 

juga berasal dari lelehan es/salju. Selain air, sungai juga mengalirkan 

sedimen dan polutan. 
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1.5.1.2 Zonasi Gumukpasir di Parangtritis 

Ada beberapa metode konservasi gumukpasir yang dapat dilakukan antara 

lain, preservasi, reklamasi, rehabilitasi dan restorasi. Menurut Sunarto (2014), 

yang paling tepat adalah metode konservasi gumukpasir dengan restorasi yaitu 

dengan mengembalikan ekosistem gumukpasir ke kondisi semula. Upaya 

restorasi gumukpasir adalah dengan membagi kawasan pengelolaannya 

menjadi beberapa zona, yaitu: a) Zona terbatas seluas 95,3 ha untuk 

pemukiman kepadatan sedang, pariwisata, fasilitas umum, serta perdagangan 

dan jasa; b) Zona inti seluas 141,1 ha yang harus bebas dari bangunan dan 

tanaman, dan; c) Zona penunjang seluas 176,4 ha untuk perkantoran, hutan 

pantai, pariwisata, tanaman hortikultura, serta perdagangan dan jasa. 

Pembagian zona tersebut untuk membatasi setiap aktivitas penggunaan 

lahannya demi kelestarian gumukpasir Parangtritis khususnya gumukpasir 

barkhan di zona inti.  

Zona Inti dengan luas 141,1 ha merupakan zona gumukpasir utama dimana 

gumukpasir barkhan yang terletak di bagian tengah dan merupakan kekhasan 

area Parangtritis yang harus dilestarikan. Zona Inti diarahkan untuk kawasan 

wisata alam gumukpasir barkhan yang di dalamnya dilarang mendirikan 

bangunan atau aktivitas lain yang dapat menghambat pembentukan 

gumukpasir. Zona inti gumukpasir dipilih menjadi lokasi penelitian karena 

peruntukkan khusus dari kawasan ini. 

1.5.1.3 Kerusakan Gumukpasir di Parangtritis 

Degradasi lingkungan fisik gumukpasir secara umum maupun hilangnya 

kekhasan morfologi gumuk merupakan prediksi yang kemungkinan dapat 

terjadi, bila tidak ada upaya zonasi manajemen yang mengikat perangkat 

kelembagaan institusi akademik, LSM, tokoh masyarakat, investor, dan unsur 

birokrasi pemerintahan daerah. Degradasi lingkungan fisik geomorfologi 

gumukpasir dapat terjadi bila peran perangkat kebijakan tingkat daerah tidak 

mampu menjabarkan zonasi pengelolaan lingkungan gumukpasir yang 

berkelanjutan dan partisipasi masyarakat secara lokal diabaikan (Widodo L, 

2003). Lebih lanjut Budianto, 2015 aktivis Save Our Dunes Live (SOSDL)  
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kepada Tempo mengatakan bahwa pemicu masalah kepunahan gumukpasir 

Parangtritis bukan hanya tambak karena di kawasan ini semakin banyak 

pembukaan petak lahan pertanian dan tegakan pohon cemara udang yang 

ditanam melalui program penghijauan pemerintah itu yang menahan angin 

pembentuk gumukpasir. 

Artikel VOA Indonesia (2018) mengatakan, kerusakan yang terjadi pada 

bentang alam gumukpasir dalam kurun 40 tahun terakhir sudah sedemikian 

parah karena aktivitas dan kepentingan manusia. Tanggung jawab untuk 

menyelamatkan dan melestarikannya adalah tanggung jawab multipihak 

didukung dengan kebijakan yang akomodatif. Jika tidak, maka prediksi 

hilangnya Gumukpasir Parangtritis dalam 20 tahun ke depan akan semakin 

nyata sebab pertumbuhan populasi yang meningkat dan aktivitas 

pembangunan yang diproyeksikan berkembang pesat (Katadata, 2018). 

Proses pembentukan gumukpasir membutuhkan lorong angin. Ini adalah 

area yang tidak boleh terhalang apapun dari bibir pantai ke arah dalam. 

Melalui lorong angin ini , pasir terbang dan kemudian membentuk gundukan 

(Marfa’i, 2018 dalam VOA Indonesia). Ada banyak faktor merusak 

gumukpasir, penambangan pasir, penanaman vegetasi dari luar habitat, 

kegiatan wisata seperti taman bunga hingga pembangunan jalan. Kegiatan 

ekonomi telah merusak kekayaan alam. (Wiwin, 2018 dalam VOA Indonesia). 

Gumukpasir terancam punah karena adanya alih fungsi pantai menjadi 

tambak, penanaman pohon, penataan pembangunan di sekitar gumukpasir 

serta tempat kegiatan wisata karena terhalangnya angin sebagai salah satu 

syarat terbentuknya gumukpasir. Gumukpasir barkhan yang berbentuk bulan 

sabit, menjadi semakin sulit ditemukan. (Republika, 2017) 

1.5.1.4. Geoindikator  

Geoindikator didefinisikan sebagai ukuran proses dan fenomena geologis 

(besaran, frekuensi, laju dan arah) yang terjadi di permukaan bumi selama 

periode kurang dari 100 tahun dan itu memasok informasi tentang perubahan 
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lingkungan dan informasi yang berguna untuk penilaian lingkungan (Berger, 

1996). 

Indikator fisik ini di negara seperti USA, diistilahkan dengan geo-

indikator, yang dijadikan sebagai alat  pengukur  perubahan  lingkungan, 

khususnya untuk pengelolaan Taman Nasional. Kondisi fisik bumi bersifat 

dinamik, yang prosesnya tetap akan terjadi baik karena intervensi manusia 

atau tidak. Sejauh ini indikator geo yang dipahami umumnya terkait dengan 

proses geologi yang memakan waktu sangat lama sehingga relatif sulit diamati 

secara kasat mata dan sulit diprediksi, dan pada akhirnya sulit dipakai secara 

langsung dalam perencanaan dan pengelolaan ruang 

Tabel 1.2  Beberapa Geoindikator di USA untuk Pemantauan Lingkungan 

No Geoindikator Bahaya 
Pengaruh 

alami 

Pengaruh 

manusia 

Rekonstruksi 

masa-lalu 

1 reaktivasi dan formasi gumuk  kerusakan pantai  T S S 

2 
kimia air tanah di zona 

unsaturated  
kerusakan air tanah  T T T 

3 paras air tanah  kerusakan air tanah  S T R 

4 kualitas air tanah  kerusakan lahan  T T L 

5 aktivitas kapur  kerusakan kapur  T S T 

6 
komposisi dan pelapisan 

sedimen  

kerusakan 

infrastruktur  
T T T 

7 seismisitas  gempa bumi  T S R 

8 posisi garis pantai  abrasi  T T T 

9 longsor  longsor  T T S 

10 erosi dan sedimen  erosi  T T S 

11 kualitas tanah  
kerusakan / 

pencemaran  
T T T 

12 morfologi saluran sungai  kerusakan sungai  T T R 

13 
Kandungan/ kapasitas 

sedimen  

kerusakan sungai 

/waduk  
T T S 

14 suhu permukaan bawah tanah  Kekeringan  T S T 

15 pergeseran permukaan  gempa bumi  T S S 

16 kualitas air permukaan  
pencemaran air 

sungai  
T T R 

17 Gerakan tubuh vulkan  ledakan vulkanis  T R T 

18 
hidrologi, struktur, ukuran 

lahan basah  
lahan basah  T T T 

t=tinggi; S= sedang; r=rendah  (Sumber: IUGS, 2010 dalam Suhardi, I. Barus, B) 

Geoindikator di Indonesia yang secara operasional dapat dilihat dari aspek  

terain, tanah, air maupun dari aktivitas diatasnya. Sejauh ini sudah ada 

berbagai komponen indikator fisik ini yang dipakai dalam perencanaan ruang, 
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tetapi hanya beberapa yang sudah bersifat operasional, dan sebagian besar 

belum.  Padahal mengingat kasus bencana makin intensif terjadi di negara 

kita, baik karena secara alami saat ini sedang sangat dinamik, atau karena 

aktivitas manusia yang semakin tinggi semakin mempercepat dinamika yang 

terjadi, dan ini sejalan dengan pesan dalam peraturan penataan ruang, yang 

menuntut dilakukannya revisi rencana pemanfaatan ruang di Indonesia. 

Mengingat pengelolaan ruang yang menuntut adanya pendekatan 

multidisiplin, maka semua aspek memerlukan kerjasama. Secara operasional, 

untuk aspek fisik, maka perlunya pengembangan berbagai indikator fisik bumi 

(geo-indikator) yang mudah dipahami oleh perencanaan dan selanjutnya 

bersinergi dengan indikator lain menjadi penting. (Barus, B. dan Suhardi, I, 

2010) 

Berdasarkan tabel 1.2 geoindikator di USA yang digunakan dalam 

penelitian ini yang paling mendekati adalah geoindikator reaktivasi dan 

formasi gumuk. Gelembur pasir yang digunakan sebagai geoindikator dalam 

penelitian ini merupakan salah satu bentukan minor atau formasi yang 

menyusun gumukpasir. Kondisi gelembur pasir dapat dijadikan salah satu 

indikator, khususnya untuk identifikasi tanda-tanda awal kerusakan 

gumukpasir sebelum terbentuknya lubang deflasi (Nuraini, 2016). Kekuatan 

angin yang membawa material berupa pasir dengan cara meloncat (saltation) 

menunjukkan bahwa masih terjadi proses pembentukan gumukpasir di area 

tersebut sehingga bentukan minor gumukpasir ini dapat dijadikan sebagai 

salah satu indikator gumukpasir masih dapat membentuk atau merombak 

sesuai dengan kekuatan angin. 

1.5.2. Penelitian Sebelumnya 

Berikut ini adalah beberapa penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan 

terkait dengan analisis gumukpasir. 

a. Fahad Nuraini (2016) melakukan penelitian “Geomorfometri Lubang 

Deflasi Pada Lorong Angin Alami Gumukpasir Aeolian di Pesisir 

Parangkusumo Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta”. Tujuan dari 
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penelitian ini adalah untuk menganalisis  pengaruh  penghalang  yang  berupa  

vegetasi  dan  bangunan terhadap morfometri lubang deflasi pada lorong 

angin gumukpasir barkhan di wilayah pesisir Parangkusumo; dan 

menganalisis perkembangan  lubang deflasi dan hilangnya gumukpasir  tipe 

barkhan di daerah penelitian. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  

eksploratif,  menggunakan  metode survei.  Penelitian  eksploratif  digunakan  

sesuai  dengan  tujuan  penelitian,  yaitu karena  dalam  objek  penelitian  ini  

telah  terdapat  beberapa  petunjuk  yang mengindikasikan  adanya  

permasalahan  dan  perlu  dikembangkan  lebih  jauh . Hasil menunjukkan 

bahwa kehadiran  vegetasi  eksitu  dan  pemukiman merupakan  faktor  

pengganggu  proses  alami  pembentukan  gumuk  pasir sebagai pematah 

angin atau penghalang. Dalam kondisi  tenggar besarnya transpor  pasir  

sangat  dipengaruhi  oleh  kecepatan  angin. Setiap  zonasi  memiliki  

ketinggian  dan  kerapatan  vegetasi yang  berbeda,  sehingga  pada  daerah  

yang  vegetasi  tinggi  dan  rapat sedimen  yang  tertranspor  sangat  sedikit  

dibandingkan  dengan  zonasi dengan vegetasi yang tidak rapat maupun 

rendah. Morfometri  masing-masing  lubang deflasi memiliki karakteristik  

sesuai  tipenya. Karakteristik  lubang deflasi memiliki mahkota  longsor  

sebagai  bidang  erosi  dinding,  area  basin,  dan juga  area  deposisi,  

sedangkan  perbedaannya  dengan  palung  terdapatnya area berundak yang 

menjadi area longsor, memiliki saluran sedimen yang memisahkan  beberapa  

basin,  dan  juga  area  deposisi  yang  berbentuk punggungan. Perkiraan  

hilangnya  barkhan  yaitu  dengan memperkirakan  proses  deflasi yang  

terjadi dengan  faktor pengontrol berupa kondisi normal deflasi  saat ini  di  

area  tak  berpenghalang  dan  juga  faktor  pengontrol  pertumbuhan cemara.  

 

b. Widya Ayu Elzha Dani (2016) melakukan penelitian mengenai penggunaan 

lahan di area gumukpasir dengan judul “Analisis Dinamika Penggunaan 

Lahan di Area Gumukpasir Parangtritis Kabupaten Bantul Tahun 2003-

2014”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika penggunaan lahan 

di area gumukpasir Parangtritis periode tahun 2003-2014 dan menganalisis 
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dinamika penggunaan lahan di area gumukpasir Parangtritis tahun 2003-

2014, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil  penelitian  yang  

dilakukan  di  dalam  kawasan konservasi  gumukpasir  Parangtritis  dengan  

luas  412,80  ha. Peta  dinamika penggunaan  lahan  menunjukkan  bahwa  

luas  area  gumukpasir  mengalami penurunan  yaitu  216,11  ha  pada  tahun  

2003 menjadi  37,98  ha  pada  tahun  2014 dengan  total  penurunan  sebesar  

178,13  ha.  Persebaran  area menurun  di  daerah tengah  atau  zona  inti  

gumukpasir  barchan  dikarenakan  berkembangnya  hutan lahan kering oleh 

program penghijauan, permukiman, semak belukar dan  tambak udang  

sebagai  dampak  dari  aktivitas  masyarakat  di  dalam  area  gumukpasir 

Parangtritis. 

 

c. Pina  et  al.  (2002) melakukan  penelitian  di  Spanyol  yang  bertujuan  

untuk mengidentifikasi  permasalahan  di  kepesisiran  Spanyol  dan  

merencanakan teknik pemulihan kembali kerusakan gumukpasir. Metode 

yang di gunakan yaitu  survei  dan  dokumentasi.  Hasilnya  kerusakan  

daerah  kepesisiran disebabkan  karena  adanya  perkembangan  pemukiman  

kemudian  disertai dengan kegiatan pertanian, penghutanan yang 

menyebabkan degradasi fisik kepesisiran. Kerusakan  gumuk  pasir  dimulai  

sejak  tahun  1988  karena  alih fungsi  lahan  disekitarnya,  sedangkan  

permasalahan  pengelolaan  yang kompleks  dari  perbedaaan  kebijakan  

kepentingan  pengelolaan  dari  sektor pemerintah.  Kegiatan  pemuliahan  

dilakukan  dengan  soft  teknik  dengan melakukan  rencana,  pembuatan  

perangkap  pasir,  pemindahan  area penanaman  vegetasi,  pemagaran,  

pembuatan  peraturan  dan  informasi mengenai gumukpasir, dan mitigasi 

sebagai upaya pengurangan degradasi. 



15 

 

 

 

Tabel 1.3 Ringkasan Penelitian Sebelumnya    

Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

Fahad Nuraini, 2016 Geomorfometri Lubang 

Deflasi Pada Lorong Angin 

Alami Gumukpasir Aeolian 

di Pesisir Parangkusumo 

Kabupaten Bantul Daerah 

Istimewa Yogyakarta 

 Mengetahui morfometri lubang 

deflasi dan morometri gumuk 

setelah ada penghutanan 

 Perkiraan estimasi kehilangan tipe 

gumuk 

Observasi, analisis 

deskriptif dan 

analisis statistic 

regresi 

1. Pengaruh penghalang terhadap 

morformetri lubang deflasi 

2. Perkiraan perkembangan lubang 

deflasi dan hilangnya tipe barkhan 

Widya Ayu Elzha Dani 

(2016) 

Analisis Dinamika 

Penggunaan Lahan di Area 

Gumukpasir Parangtritis 

Kabupaten Bantul Tahun 

2013-2014 

 Mengetahui dinamika 

penggunaan lahan di area 

gumukpasir Parangtritis periode 

tahun 2003-2014 

 menganalisis dinamika 

penggunaan lahan di area 

gumukpasir Parangtritis tahun 

2003-2014, termasuk faktor-

faktor yang mempengaruhinya. 

Metode kualitatif 

dengan teknik survei 

random sampling 

dan wawancara 

kepada pihak yang 

terkait dan 

menganalisis 

deskriptif dinamika 

penggunaan lahan di 

area gumukpasir 

Parangtritis. 

1. Peta  Penggunaan  Lahan  Area 

Gumukpasir  Parangtritis  tahun 

2003,  2006,  2010,  2014  skala 

1:20.000  

2. Peta  Dinamika  Penggunaan Lahan  

Area  Gumukpasir Parangtritis  

Tahun  2003-2014 skala 1:20.000  

3. Analisis  deskriptif  terhadap 

dinamika  penggunaan  lahan  di area 

gumukpasir Parangtritis 

Pina et al. (2002) Sand  Dune Management  

Problem  and  Techniques.  

Journal  of  Coastal Research. 

Vol. 36: 325-332. Spain 

Mengidentifikasi permasalahan di 

kepesisiran Spayol dan 

merencanakan teknik pemulihan 

kembali kerusakan gumukpasir 

Survei dan 

dokumentasi 

Kerusakan gumukpasir dimulai sejak 

tahun 1988,  pemulihan dilakukan 

dengan melakukan pemindahan area  

penanaman vegetasi, pemagaran, 

pembuatan peraturan dan informasi 
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mengenai gumukpasir 

Alberta Shendy Lamandau 

(2019) 

Analisis kerusakan zona inti 

gumukpasir di Parangtritis 

menggunakan pendekatan 

geoindikator. 

 

1.  mengidentifikasi sebaran spasial 

kerusakan di zona inti 

gumukpasir Parangtritis, dan 

2.  menganalisis faktor penyebab 

kerusakan gumukpasir di zona 

inti gumukpasir Parangtritis 

 

Penelitian survei  

bersifat deskriptif 

menganalisis data 

primer yang 

didapatkan melalui 

observasi lapangan 

yang bersifat 

sistematis sesuai 

dengan tujuan. 

Hasil: 

1. Peta Kondisi Zona Inti Gumukpasir 

di Parangtritis 

2. Analisis faktor penyebab kerusakan 

gumukpasir di Zona Inti Gumukpasir 

Parangtritis 
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1.6. Kerangka Penelitian 

Proses pembentukan gumukpasir saat ini terganggu karena adanya alih 

fungsi lahan yang terjadi di area gumukpasir Parangtritis, terutama pada zona inti 

gumukpasir yang diperuntukkan sebagai kawasan wisata alam yang di dalamnya 

dilarang mendirikan bangunan atau aktivitas lain. Gumukpasir terancam punah 

karena adanya alih fungsi lahan dan aktivitas manusia tanpa memperhatikan area 

proses pembentukan gumukpasir seperti penanaman vegetasi yang didukung oleh 

program penghijauan dari pemerintah, penambangan pasir, pembangunan tempat 

kegiatan wisata yang menghalangi angin sebagai syarat terbentuknya gumukpasir, 

alih fungsi pantai menjadi tambak hingga pembangunan jalan. Gelembur pasir 

digunakan sebagai geoindikator untuk mengetahui kondisi zona inti gumukpasir 

Parangtritis. Karakteristik gelembur pasir akan dianalisa untuk mengetahui tanda-

tanda awal kerusakan di zona inti gumukpasir bersamaan dengan faktor yang 

menjadi penyebab kerusakan gumukpasir di area tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.4 Diagram kerangka pemikiran penelitian 
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