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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Menurut UU RI No 24 Tahun 2007, bencana merupakan suatu peristiwa 

atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan menganggu kehidupan dan 

penghidupan masyarakat, bencana dapat disebabkan oleh faktor alam dan non 

alam yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan alam, 

kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Terdapat berbagai macam jenis 

bencana alam berdasarkan faktornya bencana dapat dibedakan menjadi 

bencana alam yaitu banjir, longsorlahan, gempa bumi, tsunami, angin puting 

beliung, dan lain-lain dan juga bencana non alam seperti konflik/kerusuhan, 

kelaparan, dan wabah penyakit,). Indonesia dikenal sebagai “supermarket 

bencana”, hal ini dikarenakan hampir seluruh bencana ada di negeri ini. Salah 

satu bencana yang sering sekali melanda Indonesia adalah bencana 

longsorlahan, tak jarang timbul jumlah korban yang tak sedikit dikarenakan 

bencana longsorlahan ini. Hal ini dikarenakan sifat terjadinya longsorlahan 

yang terjadi secara tiba-tiba dan lokasi nya yang terletak di permukiman 

penduduk dengan medan yang sulit (berlereng curam) sehingga menyebabkan 

kesulitan baik itu dalam hal mitigasi maupun evakuasi bencana longsorlahan. 

Terjadinya longsorlahan sendiri dapat diakibatkan oleh bertambahnya 

beban lereng seperti beban bangunan, beban air yang meresap kedalam tanah, 

beban dari vegetasi yang tumbuh disekitar lereng, pemotongan atau 

penggalian tanah pada kaki lereng, penggalian yang menyebabkan kenaikan 

kemiringan lereng, terjadinya perubahan posisi muka air secara cepat, 

kenaikan tekanan lateral yang disebabkan oleh air (air mengisi retakan tanah 

secara terus menerus yang menyebabkan tanah terdorong menuju arah 

lateralnya. Penyebab longsorlahan bisa juga diakibatkan oleh gempa bumi 

(Hardiyatmo, 2012). Secara umum menurut Eko Kusratmoko dkk (2002), 

penyebab terjadinya longsorlahan secara alami dipengaruhi oleh empat 
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parameter yaitu kemiringan lereng, curah hujan, erodibilitas tanah, dan jenis 

penggunaan lahan. 

Menurut Data Informasi Bencana Indonesia, Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana (DIBI, BNPB) di Kabupaten Kulonprogo dalam 

rentang waktu 8 tahun dari tahun 2010-2018 terjadi sebanyak 30 kejadian 

bencana longsorlahan. Longsorlahan terparah yang pernah terjadi pada 

tanggal 27 November 2017 yaitu pada saat terjadinya badai yang cukup besar 

yang disebabkan oleh adanya Siklon Cempaka, pada saat itu longsorlahan 

terjadi di lima kecamatan yang terletak di Perbukitan Menoreh yaitu 

Kecamatan Girimulyo, Kokap, Kalibawang, Nanggulan, dan Samigaluh yang 

menimbulkan korban jiwa sebanyak 2 orang meninggal dunia. Sementara 

masih pada tahun yang sama, pada tanggal 17 Januari 2017 terjadi 

longsorlahan yang berdampak cukup luas yang terjadi di Desa Hargotirti, 

Kecamatan Kokap yang mengakibat 1 rumah rusak berat dan 190 orang harus 

mengungsi. Longsorlahan tersebut terjadi dikarenakan retakan yang sudah 

ada pada tebing ditambah adanya intesitas hujan yang cukup tinggi 

menyebabkan tebing longsor.  

Pemetaan daerah rawan bencana longsorlahan merupakan salah satu 

bagian terpenting dalam upaya mitigasi bencana sekaligus pengenalan 

potensi-potensi bencana di Kabupaten Kulonprogo. Pemetaan daerah rawan 

longsorlahan diperlukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat 

mengenai wilayah/zona-zona yang rawan longsorlahan di wilayah tempat 

tinggal mereka. Pemetaan tingkat kerawanan bencana longsorlahan dilakukan 

menggunakan instrumen sistem informasi geografi (SIG) yang memanfaatkan 

berbagai macam metode. Pemilihan metode dan parameter harus diperhatikan 

karena harus mengacu pada kondisi fisik di lapangan. Dengan demikian, tidak 

semua standar parameter longsorlahan dapat diaplikasikan di semua tempat. 

Hal tersebut disebabkan perlunya kecocokan antara kondisi fisik di lapangan 

dengan metode dan standar parameter yang mendukung di kondisi lapangan 

tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti beranggapan perlu 
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adanya penelitian dengan judul “Analisis Spasial Tingkat Kerawanan 

Longsorlahan di Kabupaten Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan maka diperoleh 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah agihan tingkat kerawanan longsorlahan di Kabupaten 

Kulonprogo? 

2. Bagaimanakah keterkaitan sebaran tingkat kerawanan longsorlahan 

dengan kejadian-kejadian longsorlahan di Kabupaten Kulonprogo? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penelitian ini 

bertujuan untuk: 

1. Menganalisis agihan tingkat kerawanan longsorlahan di Kabupaten 

Kulonprogo  

2. Menganalisis keterkaitan sebaran tingkat longsorlahan dengan kejadian-

kejadian longsorlahan di Kabupaten Kulonprogo. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini antara lain: 

1. Memberikan informasi mengenai tingkat kerawanan longsorlahan di 

Kabupaten Kulonprogo 

2. Menjadi media pembelajaran mengenai mitigasi bencana longsorlahan di 

wilayah kabupaten Kulonprogo 

3. Memberikan alternatif informasi kepada para pemangku kebijakan dalam 

membuat kebijakan atau peraturan mengenai mitigasi dan 

penanggulangan longsorlahan di Kabupaten Kulonprogo 

4. Sebagai perbandingan dengan penelitian lain yang relevan dengan tema 

penelitian ini. 
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1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

a. Konsep Geografi 

Geografi menurut Taaffe (1970) dalam Bintarto dan 

Surastopo (1991) menjelaskan bahwa geografi berkepentingan 

memberikan kepada manusia deskripsi yang teratur tentang bumi, 

penekanannya diutamakan pada geografi sebagai studi mengenai 

organisasi keruangan yang dinyatakan sebagai pola-pola atau 

proses-proses. Sementara menurut Sumaatmadja (1981), geografi 

merupakan kajian studi yang melihat suatu komponen alamiah dan 

insaniah pada suatu ruang tertentu di permukaan bumi dengan 

mengkaji faktor alam dan manusia yang membentuk integrasi 

keruangan di wilayah yang bersangkutan. Hasil Seminar dan 

Lokakarya di Semarang pada tahun 1988 menjelaskan bahwa 

geografi merupakan ilmu yang mempelajari tentang perbedaan 

fenomena geosfer berdasarkan kewilayahan serta kelingkungan 

dalam konteks keruangan. Berdasarkan definisi dari beberapa 

sumber tersebut maka dapat diartikan geografi dalam sudut 

pandang keilmuan yaitu suatu ilmu yang mempelajari tentang 

lokasi dan perbedaan dan persamaan keruangan atas fenomena 

fisik dan manusia di permukaan bumi. 

Terdapat 3 pendekatan dalam geografi yang dikemukakan 

oleh Bintarto dan Surastopo (1991) antara lain pendekatan 

keruangan (spatial approach) yang mempelajari perbedaan lokasi 

mengenai sifat-sifat penting; pendekatan kelingkungan atau 

ecological approach yang mempelajari mengenai interaksi antara 

makhluk hidup dengan lingkungannya; pendekatan komplek 

wilayah atau regional complex approach yang merupakan 

kombinasi antara analisa keruangan dan analisa ekologi yang 

umumnya disebut sebagai komplek wilayah. 
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Geografi sebagai suatu ilmu juga memiliki konsep geografi. 

Sumaatmadja (1981) menyebutkan bahwa konsep geografi ialah 

merupakan suatu pola abstrak yang berkaitan dengan gejala-gejala 

nyata tentang geografi. Sumaaatmadja membedakan konsep 

geografi menjadi 2 jenis yaitu konsep geografi denotatif yang 

dapat memberikan penjelasan tentang pengertian-pengertian 

gejala geografi berdasarkan definisinya. Sementara itu konsep 

dasar konotatif yang memiliki pengertian lebih luas jika 

dibandingkan dengan pengertian secara harfiah, dimana di dalam 

konsep tersebut terdapat segala aspek yang memiliki hubungan 

dengan konsep-konsep yang dibahas seperti faktor pendukung, 

persebaran, jenis, manfaat, serta proses pembentukannya. 

Sementara konsep geografi yang dikemukakan di Seminar 

dan Lokakarya di Semarang pada tahun 1988 dalam Suharyono 

dan Moch Amien (1994) diungkapkan 10 konsep esensial 

geografi, yaitu: lokasi, jarak, keterjangkauan, pola, morfologi, 

aglomerasi, keterkaitan keruangan, diferensiasi areal, 

interaksi/interdependensi, dan nilai guna. 

Lokasi 

Lokasi dalam konsep geografi dibedakan menjadi lokasi 

absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut menunjukkan letak yang 

tetap terhadap sistem grid atau koordinat. Penentuan lokasi absolut 

didasarkan pada sistem koordinat garis lintang dan garis bujur 

yang telah disepakati bersama dan derajatnya dihitung dari garis 

ekuator (untuk garis lintang) dan garis meridian. Letak ini bersifat 

tetap dan biasa disebut 13 letak astronomis. Lokasi relatif memiliki 

arti yang berubah-ubah berkaitan dengan keadaan daerah 

sekitarnya. Lokasi ini biasa disebut lokasi geografis. 

 

 



6 

 

Jarak 

Jarak merupakan konsep geografis yang menjelaskan ruang 

yang harus ditempuh atau usaha yang harus diberikan untuk 

mencapai suatu lokasi tertentu. Terdapat dua jenis jarak yaitu jarak 

absolut dan jarak relatif. Jarak absolut adalah jarak antar lokasi 

yang dinotasikan dalam satuan panjang, seperti meter, kilometer, 

atau mil. Konsep jarak absolut bersifat tetap dan tidak dapat 

diubah-ubah, sama seperti lokasi absolut. Sementara itu, jarak 

relatif tidak diukur berdasarkan satuan panjang tetapi diukur 

berdasarkan satuan waktu. Jarak relatif menjelaskan waktu yang 

diperlukan untuk melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat 

lainnya. 

Keterjangkauan (Accessibility) 

Keterjangkauan meliputi tentang seberapa mudahnya suatu 

lokasi dapat diakses dari lokasi lainnya. Keterjangkauan lebih 

berkaitan dengan kondisi medan atau ada tidaknya sarana 

angkutan atau transportasi yang dipakai. Keterjangkauan 

umumnya berubah dengan adanya perkembangan perekonomian 

dan kemajuan teknologi, dan bagi daerah dengan keterjangkauan 

sangat rendah akan sangat sulit mencapai kemajuan dan 

perkembangan perokonomian. 

Pola 

Pola berkaitan dengan susunan bentuk atau persebaran 

fenomena dalam ruang di muka bumi, baik fenomena alami 

maupun sosial budaya. Contoh fenomena alami misalnya aliran 

sungai, persebaran vegetasi, jenis tanah, curah hujan. Fenomena 

sosial budaya seperti permukiman, persebaran penduduk, 

pendapatan mata pencaharian, jenis rumah tempat tinggal dan 

sebagainya. 
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Morfologi 

Konsep morfologi membahas mengenai bentuk permukaan 

bumi yang ada pada suatu lokasi. Bentuk permukaan bumi seperti 

pegunungan, gunung berapi, lembah, danau, sungai, dataran 

tinggi, dan dataran rendah merupakan faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi aktivitas manusia secara spasial. 

Aglomerasi 

Konsep aglomerasi berkaitan dengan pemusatan atau 

pengelompokan suatu fenomena di permukaan bumi. Aglomerasi 

merupakan kecenderungan yang bersifat mengelompok pada suatu 

wilayah yang relatif sempit yang paling menguntungkan baik 

mengingat kesejenisan gejala maupun adanya faktor lain yang 

dinilai menguntungkan. Contohnya masyarakat cenderung akan 

mengelompok dengan masyarakat yang sejenis sehingga dapat 

ditemui daerah elite, kumuh,  dan sebagainya. 

Nilai Kegunaan 

Konsep nilai kegunaan erat kaitannya dengan fenomena 

maupun sumber-sumber di muka bumi yang mempunyai nilai 

guna tertentu. Nilai tersebut bersifat relatif, tidak sama bagi semua 

orang. 

Interaksi/Interdependensi 

Konsep interaksi merupakan konsep yang didalamnya 

terdapat hubungan timbal balik antara dua wilayah atau lebih 

sehingga menghasilkan fenomena maupun masalah baru yang 

saling tergantung dengan fenomena lainnya. Contohnya ialah 

interaksi antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan terjadi 

karena adanya perbedaan sumber daya yang dihasilkan. 

Diferensiasi Area 

Konsep diferensiasi area yaitu konsep yang menyatakan 

bahwa suatu daerah yang ada di permukaan bumi ini memiliki 

http://insanpelajar.com/jenis-jenis-gunung-berapi/
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karakteristik yang berbeda-beda seperti jenis flora dan fauna, cara 

hidup, adat istiadat, maupun mata pencaharian penduduk. 

Keterkaitan Ruang 

Konsep keterkaitan ruang memandang adanya keterkaitan 

antara peristiwa atau fenomena yang satu dengan yang lainnya, 

baik dari segi fisik maupun non fisik. Dengan kata lain, konsep ini 

menggambarkan hubungan antara persebaran gejala geografi di 

suatu tempat dengan gejala lainnya. 

Berdasarkan 10 konsep geografi yang telah dijabarkan diatas, 

dapat diketahui bahwa penelitian mengenai longsorlahan di Kabupaten 

Kulonprogo telah memenuhi beberapa konsep geografi. Konsep 

geografi yang terlibat dalam penelitian ini antara lain konsep lokasi baik 

relatif maupun absolut, jarak, pola agihan longsorlahan, morfologi 

bentuklahan dan kemiringan lereng, diferensiasi area di Kabupaten 

Kulonprogo, dan keterkaitan ruang yang tiap karakteristiknya menjadi 

parameter dalam penentuan longsorlahan. 

b. Longsorlahan 

Longsorlahan adalah gerakan massa tanah, batuan dan 

kombinasinya yang biasanya terjadi pada lereng, baik alam maupun 

buatan. Massa tanah dan material lainya sebenarnya mencari 

keseimbangan baru akibat adanya faktor lain yang menyebabkan 

berkurangnya kuat geser serta peningkatan tegangan geser tanah. 

Sementara menurut Hardiyanto (2012), longsorlahan terjadi karena 

sudah terlampauinya keseimbangan lereng sehingga menyebabkan daya 

tahan lereng menjadi berkurang. Hal tersebut menyebabkan batuan 

induk dan lapisan material yang ada diatasnya bergerak sesuai lereng 

dari kemiringan lereng yang curam ke lereng kemiringan landai. Dari 

berbagai macam definisi longsorlahan di atas, dapat diketahui bahwa 

longsorlahan merupakan massa tanah yang bergerak mengikuti alur 
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bidang longsorannya karena dipengaruhi sifat fisik maupun sifat non 

fisik. 

Jenis-Jenis Longsorlahan 

Terdapat berbagai macam longsorlahan. Menurut Curden dan 

Varnes (1992) dalam Hardiyatmo (2006:15) longsorlahan dibagi 

mejadi 6 jenis yaitu: jatuhan (fall), robohan (topple), longsor (slide), 

gerak bentang lateral (lateral spread), aliran (flow), dan gerakan 

majemuk (complex movement). Berikut ini merupakan penjelasan 

dari jenis-jenis longsorlahan: 

a. Jatuhan (fall)  

Longsor jatuhan adalah jatuhan material lereng yang terlepas 

dan jatuh kebawah. Peristiwa jatuhnya material dapat terjadi 

pada lereng yang terjal maupun yang tegak (Varnes, 1978). 

Penyebab utama longsor jatuhan ini adalah erosi tanah yang 

diakibatkan oleh air hujan. Air hujan turun dan mengisi retakan-

retakan yang ada pada lereng. Apabila retakannya dangkal maka 

bongkahan retakan tersebut akan jatuh ke depan. Selain air 

hujan, beberapa penyebab longsoran jatuhan adalah adanya 

pelapukan, perubahan suhu, tekanan air, dan penggerusan di 

bawah lereng. 

b. Robohan (Topple) 

Longsor robohan biasanya terjadi pada bidang-bidang 

diskontinyu yang tegak terhadap lereng. Jenis longsoran ini 

mirip dengan jatuhan akan tetapi batuan menggelinding roboh 

dan lepas dari permukaan lerengnya. Sama seperti jatuhan 

longsoran robohan di mana faktor utamanya adalah air yang 

mengisi pada retakan lereng (Hardiyatmo, 2012). 

c. Longsor (slide)  

Longsor merupakan gerakan menuruni lereng oleh material-

material penyusun lereng, menggunakan bidang luncur lereng. 
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Pertanda awal longsor adalah adanya gerakan berupa retakan 

berbentuk tapal kuda pada permukaan lereng yang bergerak 

bidang gelincirnya dapat berbentuk lurus atau longsor 

translasional maupun melengkung keatas atau longsor rotasional 

(Hardiyatmo, 2012). 

d. Gerak Bentang Lateral (lateral spread)  

Gerakan bentang lateral merupakan dampak dari meluasnya 

massa tanah dan turunnya material mejadi bagian kecil yang 

terpecah dan menjadi material lunak di bawahnya (Hardiyatmo, 

2012). Pergerakan terjadi pada lereng bersifat lunak yang 

terbebani dengan material lunak di atasnya. 

e. Aliran (flow)  

Aliran adalah hancurnya material menuju bawah lereng yang 

mengalir dalam bentuk cair.  

f. Gerakan Majemuk (complex movement) 

Longsor gerakan majemuk adalah longsor yang terbentuk 

dari dua atau lebih jenis longsor. Gambaran mengenai jenis jenis 

longsorlahan dapat dilihat pada Gambar 1.1. 
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Gambar 1.1 Jenis Longsor Lahan 

(Sumber: Varnes & Cruden, 1996 dalam Hardiyatmo, 2006) 

Paramater Longsorlahan 

Terjadinya longsorlahan secara umum dapat diakibatkan oleh 

dua sebab yaitu faktor alam dan faktor non alam.  

1) Faktor Alam 

Faktor alam yang menyebabkan longsorlahan diantaranya 

adalah faktor lereng yang terjal, retakan tanah karena gempa, 

erosi tanah, tingkat kejenuhan tanah oleh air, sifat fisik tanah, air 

hujan, dan bidang longsorlahan dengan batuan kedap air yang 
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miring ke arah lereng (Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi 

Bencana Geologi, 2005 dalam Rahmat, 2010). 

2) Faktor Manusia 

Faktor aktivitas manusia mempengaruhi keadaan alam. 

Aktivitas manusia baik secara sengaja maupun tidak sengaja 

mempengaruhi daya dukung lingkungan. Dalam konteks 

longsorlahan ini, aktivitas manusia di wilayah dengan potensi 

lereng longsorlahan yang melakukan penggalian kaki lereng, 

menebas lereng bukit untuk digunakan sebagai permukiman 

maupun lahan pertanian. Selain itu, penggalian lereng akan 

membuat kemiringan lereng menjadi lebih tajam. Tanah urugan 

yang bersifat tidak padat hasil penggalian lereng juga akan 

menyebabkan potensi longsorlahan lebih besar, terlebih lagi 

terdapat aktivitas lain berupa penggundulan hutan dan 

pembangunan manusia di wilayah pegunungan menyebabkan 

longsorlahan menjadi sering terjadi (Hardiyatmo, 2012). 

Menurut Eko Kusratmoko.dkk (2002), parameter bencana 

longsorlahan dapat juga ditinjau dari aspek parameter penyebab 

bencana longsorlahan. Parameter bencana longsorlahan tersebut 

ialah sebagai berikut: 

a. Kemiringan Lereng 

Kemiringan lereng merupakan salah satu pemicu terjadinya 

erosi tanah dan longsorlahan di wilayah pegunungan. Semakin 

curam kemiringan lereng mengakibatkan beban yang 

ditanggung lereng menjadi lebih berat karena gaya gravitasinya 

menjadi semakin besar sehingga keadaan lereng menajadi tidak 

stabil (Rahmat, 2010). Besaran kemiringan lereng akan 

mempengaruhi peluang terjadinya longsorlahan dan skala 

dampak merusak yang diakibatkan longsorlahan. Menurut 

Karnawati (2001) kemiringan lereng dengan sudut 15 derajat 
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atau lebih memperbesar peluang terjadinya longsorlahan dengan 

mempertimbangkan faktor-faktor lain tentunya. 

b. Curah Hujan  

Curah hujan merupakan parameter yang mempengaruhi 

terjadinya longsorlahan. Besarnya curah hujan, intesitas, dan 

distribusi curah hujan meningkatkan despersi hujan atas tanah, 

jumlah dan kecepatan aliran permukaan dan kerusakan akibat 

longsorlahan (Barus, 1999 di dalam jurnal, 2006:78). Air 

permukaan yang tertahan akan mengakibatkan debit dan 

volumenya meningkat dan menjadikan sir dalam lereng 

menekan butiran-butiran tanah dan mendorong tanah sehingga 

mengakibatkan longsorlahan (Karnawati, 2001). 

c. Penggunaan Lahan 

Penggunaan lahan merupakan bentuk campur tangan 

manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri 

(Arsyad, 1989). Campur tangan manusia dalam konteks ini 

adalah memanfaatkan lahan untuk kebutuhan manusia baik 

untuk kepentingan pertanian, permukiman, dan lahan terbangun 

lainya. Menurut Rahmat (2010) penggunaan lahan 

mempengaruhi terjadinya longsorlahan karena akan mengurangi 

kestabilan dan daya dukung tanah temasuk mengurangi daya ikat 

tanah. Menurut Surono (2003) daya ikat tanah sangat 

dipengaruhi oleh adanya vegetasi di atasnya.  

Akar pada vegetasi yang berada pada kelerengan yang curam 

mempunyai daya jangkauan yang luas sehingga menungkatkan 

daya ikat tanah. Sementara menurut Sitorus (2006) manfaat yang 

didapat dengan adanya vegetasi adalah mempengaruhi tingkat 

erosi, aliran permukaan dan longsorlahan dengan intersepsi air 

hujan oleh tajuk tanaman, kanopi tanaman yang dapat memecah 

butiran hujan, dan akarnya yang meningkatkan kestabilan 
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struktur dan pergerakan tanah, serta proses transpirasi dapat 

berpengaruh mengurangi kandungan air sehingga beban tanah 

menjadi berkurang. 

d. Erodibilitas Tanah 

Menurut Eko Kusratmoko, dkk (2002), erodibiltas tanah 

adalah tingkat mudah tidaknya tanah terkikis. Tingkat 

kemudahan tanah terkikis ini penting karena berkaitan erat 

dengan tingkat kestabilan tanah. Semakin tanah itu mudah 

terkikis maka peluang terjadinya longsorlahan juga semakin 

besar. Erodibilitas tanah juga erat kaitanya dengan jenis tanah 

tanah sebagai contoh tanah yang berlempung dan pasir akan 

mudah dalam meloloskan air. Semakin mudah tanah meloloskan 

air maka semakin cepat air meresap kedalam tanah. Hal tersebut 

membuat tanah bertambah berat bobotnya saat tertimpa air 

hujan. Semakin tebal tumpukan tanah maka peluang 

longsorlahan juga semakin besar. 

Dampak Longsorlahan 

Banyak dampak yang ditimbulkan oleh adanya bencana 

longsorlahan. Dampak dari longsorlahan dapat mempengaruhi 

kehidupan manusia dan lingkungan di sekitarnya. 

Bencana longsorlahan membawa dampak buruk bagi kehidupan 

manusia terutama masyarakat yang permukimanya terdampak 

bencana longsorlahan. Dampak yang ditimbulkan oleh longsorlahan 

ini dapat berupa jatuhnya korban jiwa maupun kerugian material 

(kerusakan tempat tinggal, infrastruktur publik, dan terbatasnya 

aksesibilitas warga pasca-terjadinya bencana longsorlahan. Dampak 

longsorlahan terhadap kehidupan dapat dilihat pada Gambar 1.2  
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Gambar 1.2 Kejadian Longsorlahan di Kabupaten Kulonprogo 
  

 (Sumber: BPBD Kabupaten Kulonprogo) 

Adapun dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh 

longsorlahan dapat berupa kerusakan lahan, hilangnya vegetasi 

penutup, ekosistem menjadi terganggu, dan lahan menjadi kritis 

seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.3. 

 

Gambar 1.3 Dampak Longsorlahan di Kabupaten Kulonprogo 

(Sumber: BPBD Kabupaten Kulonprogo) 
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3) Sistem Informasi Geografi 

Pengertian Sistem Informasi Geografi 

Sistem informasi terbentuk dari tiga unsur yaitu sistem, informasi, 

dan geografi. Sistem informasi berarti kesatuan perangkat keras dan 

perangkat lunak (software) komputer dalam mengolah data data tersebut 

diproses, diperbaharui, dan dipanggil kembali jika dibutuhkan pengguna 

(Prahasta, 2001). Sementara informasi geografi adalah suatu informasi 

mengenai objek-objek yang ada di permukaan bumi dimana objek 

tersebut terdapat atribut yang melekat dan tidak lepas dari aspek 

keruangan (posisi/letak dipermukaan bumi). Sehingga sistem informasi 

geografi secara keseluruhan meruapakan suatu instrument dalam 

mengolah suatu data dalam hal ini data yang mempunyai aspek 

keruangan (data spasial) untuk diolah untuk diproduksi menjadi sebuah 

produk yang menggambarkan objek-objek yang ada di permukaan bumi. 

Sistem informasi geografi terdiri atas: sistem komputer, data 

geospasial (data atribut) dan pengguna. Komponen-komponen tersebut 

berkaitan erat dan hubungan antar komponen membantuk sistem kerja 

yang berfungsi untuk mengolah data spasial menjadi produks informasi 

berbasis keruangan bebrapa produk tersebut antara lain; peta, webgis, 

infografis spasial dan lain-lain. Korelasi antar komponen SIG dapat 

digambarkan dengan Gambar 1.4 berikut: 

 

Gambar 1.4 Komponen Sistem Informasi Geografi 

(Sumber : Prahasta, 2009) 
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Sistem Informasi terdiri dari: 

 Perangkat keras atau hardware berguna untuk memasukan data, 

memproses, menyimpan, dan menampilkan hasil olahan data 

salah satunya dalam bentuk peta. 

 Perangkat lunak atau software berguna untuk membentuk dan 

menjalankan sistem operasi pada komputer agar sesuai dengan 

kebutuhan pengguna. Dalam konteks sistem informasi geografi, 

software berguna untuk pemrosesan data mulai dari proses input 

data, pengolahan, analisis data, dan pemodelan data spasial 

(modelling) 

Visualisasi Data Spasial dalam Bentuk Peta 

Visualisasi adalah proses pemberian informasi dengan sederhana 

dan mudah dipahami dengan menggunakan media visual baik gambar, 

tulisan, warna atau kombinasi daintara ketiganya. Data spasial pada 

umumnya divisualisasikan kedalam bentuk peta baik peta konvensional 

maupun peta yang berbentuk digital. Pemvisualisasian ini diperlukan 

untuk mempermudah penyerapan informasi di masyarakat luas 

mengenai informasi yang berkaitan dengan unsur keruangan. 

Data spasial adalah data yang dengan aspek keruangan yang 

berisikan atribut dimana didalam atribut tersebut melekat infotmasi- 

informasi mengenai objek yang ada di permukaan bumi. Format data 

spasial dibagi menjadi format data vektor (garis, titik, ataupun area) dan 

format data raster. 

Data informasi geografi mempunyai kesesuaian dengan letak 

geografis. Sehingga diperlukan metode overlay yang berguna untuk 

menyesuaikan data informasi dengan letak geografisnya agar menjadi 

utuh selain itu metode ini dapat digunakan untuk membuat sebuah 

informasi baru daru dat-data spasial yang dioverlaykan untuk mencapai 

sebuah tujuan tertentu. Ilustrasi metode overlay dan layer pada Gambar 

1.5. 
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Gambar 1.5 Metode Overlay Layer dalam SIG 

(Sumber : Prahasta, 2009) 

Manfaat Sistem Informasi Geografi Untuk Kebencanaan 

Sistem informasi geografi dapat diandalkan dalam segala aspek 

kebencanaan mulai dari penanganan bencana seperti mengidentifikasi 

kapan, diamana, oleh siapa, kepada siapa, dan apa yang perlu dilakukan 

dalam proses penanganan bencana. Selain itu sistem informasi geografi 

yang digunakan dalam bidang kebencanaan juga dapat digunakan untuk 

meminimalisir risiko bencana baik itu risiko korban jiwa maupun risiko 

yang sifatnya material/finansial. Menurut Tsukada (2010) dalam 

mitigasi bencana yang baik diperlukan informasi yang valid yang 

kemudian informasi valid tersebut didistribusikan kepada masyarakat 

secara luas. Hal tersebut karena informasi yang valid dapat dijadikan 

dasar perumusan suatu kebijakan mitigasi bencana yang baik. 

Sistem informasi dapat sebagai dasar penanganan bencana dapat 

dikelompokan menjadi beberapa tahap sesuai dengan proses 

penanganan bencana yang terjadi. Proses penanganan tersebut 

diantaranya sebagai berikut: 

 Sistem informasi deteksi dini kebencanaan berfungsi sebagai 

pencegahan dan pengurangan dampak bencana; 
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 Sistem peringatan dini adalah informasi yang berfungsi untuk 

memberikan informasi kebencanaan sedini mungkin pada berbagai 

pihak yang berpotensi terdampak bencana. Sistem peringatan dini 

kebencanaan ini tergolong dalam tahap prabencana; 

 Sistem informasi penanganan bencana ini mengelola atau sebagian 

dari tindakan-tindakan dalam upaya penanggulangan bencana yang 

terjadi, seperti inventarisasi kebencanan, penanganan korban, 

distribusi logistik dan relawan, dan lain sebagainya sebagai upaya 

tindakan penanggulangan bencana. 

4) Penginderaan Jauh 

Definisi penginderaan jauh menurut Lillesand & Kiefer (1993) 

adalah ilmu dan seni untuk memperoleh  informasi tentang suatu objek 

atau fenomena alam melalui analisis  data yang diperoleh menggunakan 

suatu alat yang tidak ada kontak  langsung dengan obyek tersebut. 

Sutanto (1986) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa komponen 

dalam sistem penginderaan jauh  diantaranya yaitu sumber energi, 

atmosfer, interaksi antara energi dan  obyek, sensor, perolehan data, dan 

pengguna data. Komponen Penginderaan Jauh dapat dilihat pada 

gambar 1.6 

 

Gambar 1.6 Sistem Penginderaan Jauh 

 (Sumber: Sutanto, 1986) 
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Penjelasan mengenai masing-masing komponen penginderaan jauh 

ialah sebagai berikut: 

Sumber Energi 

Terdapat 2 sistem sumber energi yang digunakan dalam  penginderaan 

jauh sistem pasif dan sistem aktif. Sistem pasif ialah  sistem yang 

menggunakan sinar matahari sebagai sumber energi  dalam 

perekamannya sedangkan sistem aktif merupakan sistem  yang 

menggunakan tenaga buatan seperti gelombang mikro.  Jumlah tenaga 

yang diterima obyek di setiap tempat berbeda – beda  karena 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: 

 Waktu penyinaran: Jumlah energi yang diterima obyek pada 

saat  matahari tegak lurus pada siang hari lebih besar daripada 

saat  posisi miring sore hari. Makin banyak energi yang 

diterima  objek warna obyek makin cerah.  

 Bentuk permukaan bumi: Permukaan bumi yang 

bertekstur  halus dan memiliki warna cerah pada permukaannya 

karena  lebih banyak memantulkan sinar matahari 

dibandingkan  permukaan yang bertekstur kasar dan berwarna 

gelap. Sementara itu, daerah yang bertekstur halus dan cerah 

terlihat lebih terang dan  jelas.  

 Kondisi cuaca pada saat pemotretan mempengaruhi 

kemampuan  sumber tenaga dalam memancarkan dan 

memantulkan. 

Atmosfer 

Atmosfer merupakan lapisan udara yang terdiri atas berbagai  jenis 

gas, seperti nitrogen, hidrogen dan helium. Molekul-molekul  gas yang 

terdapat di dalam atmosfer tersebut dapat menyerap,  memantulkan, 

maupun melewatkan radiasi elektromagnetik. Meskipun  demikian 

kondisi tak menentu di atmosfer dapat menjadi  penghalang pancaran 
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sumber tenaga yang mencapai ke permukaan  bumi, maupun objek 

kajian untuk beberapa satelit dengan  kegunaan tertentu.  

Interaksi antara Tenaga dan Obyek   

Interaksi yang dimaksud ini dapat dilihat dari rona yang  dihasilkan 

oleh citra. Tiap-tiap obyek memiliki karakterisitik yang  berbeda dalam 

memantulkan atau memancarkan tenaga ke sensor.  Obyek yang 

mempunyai daya pantul tinggi akan terilhat cerah pada  citra, sedangkan 

obyek yang daya pantulnya rendah akan terlihat  gelap pada citra.  

Sensor dan Wahana 

Sensor merupakan alat pemantau yang dipasang pada wahana,  baik 

pesawat maupun satelit. Sensor dapat dibedakan menjadi dua yaitu 

sensor fotografik merekam obyek melalui proses kimiawi dan  sensor 

elektronik bekerja secara elektrikal dalam bentuk sinyal  elektrik yang 

direkam dalam pita magnetik. Sementara wahana  merupakan 

kendaraan/media yang digunakan untuk membawa  sensor guna 

mendapatkan data inderaja. Berdasarkan ketinggian  peredaran dan 

tempat pemantauannya di angkasa, wahana dapat  dibedakan menjadi:  

 Pesawat terbang rendah – menengah 1000m – 9000m 

diatas  permukaan bumi; 

 Pesawat terbang tinggi lebih dari 18.000m diatas permukaan  bumi.; 

 Satelit yang beredar antara 400 km – 900 km di luar atmosfer  bumi.  

Kemampuan sensor dalam menyajikan gambaran objek 

terkecil  disebut resolusi spasial. Resolusi spasial dapat 

menunjukkan  kualitas sebuah sensor dimana semakin kecil obyek yang 

dapat  direkam semakin baik kualitas sensornya.  

Perolehan Data 

Perolehan data dari penginderaan jauh terdiri atas 2 jenis yaitu  data 

manual dan data numerik. Data manual didapatkan melalui  kegiatan 

interpretasi citra dengan menggunakan alat stereoskop  untuk melihat 

obyek dalam bentuk tiga dimensi. Sementara data  numerik (digital), 
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diperoleh melalui penggunaan software khusus  penginderaan jauh pada 

komputer.  

 

Pengguna Data 

Pengguna data merupakan komponen akhir yang penting  dalam 

sistem inderaja, yaitu individu atau lembaga yang  memanfaatkan hasil 

inderaja. Beberapa bidang yang menggunakan  data inderaja misalnya 

bidang militer, kependudukan, pemetaan  kebencanaan, meteorologi, 

dan klimatologi. 

Pemanfaatan penginderaan jauh dalam penelitian ini ialah untuk 

menentukan titik-titik sampel yang akan dilakukan uji akurasi untuk 

parameter penggunaan lahan dan kemiringan lereng. Hasil survey lapangan 

nantinya dilakukan uji ketelitian akurasi untuk mengetahui tingkat 

keakuratan klasifikasi kondisi di lapangan. 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian yang dilakukan oleh Priyono (2012) meneliti tentang 

kajian mineral lempung pada kejadian longsorlahan di Kabupaten 

Kulonprogo. Adapun data-data yang digunakan pada penelitian 

tersebut antara lain data lokasi kejadian longsorlahan, profil tanah 

pada lokasi longsorlahan, peta rupa bumi, peta geologi, dan kontur 

digital dengan analisis DEM. Perbedaan penelitian tersebut dengan 

penelitian yang saat ini sedang peneliti lakukan terletak pada metode 

penelitian. Priyono meneliti mengenai kajian mineral lempung dan 

hubungannya dengan kejadian longsorlahan sehingga didapatkan hasil 

berupa 77% lokasi kejadian longsorlahan didominasi oleh kandungan 

mineral lempung kaolin, sedangkan penelitian peneliti berfokus pada 

penentuan tingkat kerawanan longsor yang dihitung berdasarkan 

parameter-parameter menggunakan metode Kusratmoko dkk (2002) 

untuk kemudian di validasi dengan titik kejadian longsor yang sudah 

terjadi. 
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Penentuan kerentanan longsor selain menggunakan metode 

Kusratmoko dkk (2002) juga dapat ditentukan berdasarkan 

karakteristik geologi dan alterasi batuan yang pernah dilakukan oleh 

Titisari dkk (2019) di Desa Hargotirto, Kabupaten Kulonprogo. 

Pembuatan peta kerentanan longsor tersebut dilakukan dengan metode 

Analytical Hierarchy Process (AHP) yang menggabungkan beberapa 

parameter dengan pembobotan tertentu yang mempengaruhi 

terjadinya longsor. Kedua penelitian diatas tidak dilakukan uji akurasi 

dan sebatas pada mencari validasi sebab-akibat dari suatu kejadian 

longsorlahan di Kabupaten Kulonprogo. 

Penelitian menggunakan parameter Kusratmoko dkk (2002) 

pernah dilakukan oleh beberapa peneliti di antaranya Purba dkk 

(2014) Maulidah Aisyah (2017). Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Purba dkk (2014), diperoleh hasil penelitian dengan 

akurasi mencapai 81.97%. Hasil penelitian tersebut menunjukan 

bahwa pada wilayah kajian Kota Semarang kerawanan longsorlahan 

dikelaskan menkjadi tiga kelas yaitu cukup rawan, rawan, dan sangat 

rawan. Kelas kategori cukup rawan mencakup area dengan luas 

3082,06 ha yang melingkupi kecamatan Ngaliyan, Gajah Mungkur, 

dan Tembalang. Kelas rawan mencakup area dengan luas 301,962 ha 

yang melingkupi kecamatan Ngaliyan, Mijen, dan Tembalang. Kelas 

sangat rawan mencakup area dengan luas 92,727 ha yang melingkupi 

kecamatan Ngaliyan, Mijen, dan Banyumanik. 

Selain penelitian tersebut, metode perhitungan kerawanan 

longsorlahan yang dibuat oleh Kusratmoko dkk (2002) juga digunakan 

untuk menghitung tingkat kerawanan longsorlahan di Kabupaten 

Blitar dalam penelitian Maulidah Aisyah pada tahun 2017 dengan 

judul Analisis Daerah Rawan Bencana Tanah Longsor berdasarkan 

Zona Water Content  di Desa Olak Alen Kecamatan Selorejo, Blitar. 

Sama seperti penelitian lain dengan metode yang sama, penelitian 
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milik Maulidah Aisyah juga menggunakan data kemiringan lereng, 

jenis tanah, curah hujan, dan penggunaan lahan sebagai parameter 

perhitungan kerawanan longsorlahan. Berdasarkan analisis yang 

dilakukan didapatkan nilai kerawanan longsorlahan di Kecamatan 

Selorejo ialah 24,04 yang berarti cukup rawan untuk terjadi 

longsorlahan. 

Tingginya akurasi pada metode Kusratmoko dkk (2002) membuat 

peneliti memilih metode ini untuk diterapkan dalam menentukan hasil 

tingkat kerawanan longsorlahan di Kabupaten Kulonprogo. Meskipun 

penelitian lain di atas sudah dilakukan, tetapi penelitian tersebut 

relevan dengan tema penelitian berjudul Aplikasi Sistem Informasi 

Geografi untuk Identifikasi Tingkat Kerawanan Longsorlahan di 

Kabupaten Kulonprogo. Tingkat relevansi penelitian Aplikasi Sistem 

Informasi Geografi untuk Identifikasi Tingkat Kerawanan 

Longsorlahan di Kabupaten Kulonprogo dengan penelitian lain 

sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 1.1:
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Tabel 1.1 Perbedaan dan Perbandingan Penelitian Sebelumnya 

No 
Penelitian 

(Tahun Penelitian ) 
Judul Data Metode Hasil Akurasi 

 

1 

 

Priyono, Kuswaji 

Dwi (2012) 

 

Kajian Mineral Lempung pada 

Kejadian Bencana 

Longsorlahan di Pegunungan 
Kulonprogo Daerah Istimewa 

Yogyakarta 

 

1. Data lokasi kejadian longsorlahan 

2. Data satuan bentuklahan di Pegunungan 

Kulonprogo 
3. Profil tanah pada lokasi longsorlahan 

4. Peta Rupa Bumi 

5. Peta Geologi 

6. Kontur digital dengan analisis DEM 

 

Metode survei, perolehan data 

gabungan secara sensus dan 

sampling dengan analisis 
gabungan kualitatif dan 

kuantitatif 

 

Agihan mineral 

lempung dan 

tingkat kerawanan 
longsor di 

Pegunungan 

Kulonprogo dengan 

unit analisis satuan 

bentuklahan 

 

Tidak 

dilakukan 

uji akurasi 

 

2 

 

Titisari, Anastasia 

Dewi dkk (2019) 

 

Penentuan Zona Kerentanan 

Longsor berdasarkan 

Karakteristik Geologi dan 

Alterasi Batuan 

 

1. Data kemiringan lereng 

2. Jenis penutup lahan 

3. Tingkat struktur massa batuan 

4. Kondisi geomorfologi 

5. Kondisi geologi yang meliputi jenis batuan, 

kondisi alterasi batuan, serta struktur geologi 

 

Pembuatan peta kerentanan 

longsor dilakukan dengan 

metode Analytical Hierarchy 

Process (AHP). Metode tersebut 

menggabungkan beberapa 

parameter dengan pembobotan 

tertentu yang mempengaruhi 

terjadinya longsor. 

 

- Titik dan nilai 

tingkat 

kerentanan 

longsor di Desa 

Hargotirto 

- Peta Kerentanan 

Longsor Daerah 

Penelitian di Desa 
Hargotirto 

 

Tidak 

dilakukan 

uji akurasi 
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No Penelitian Judul Data Metode Hasil Akurasi 

 

3 

 

Aisyah, Maulida dkk 

(2017) 

 

Analisis Daerah Rawan 

Bencana Tanah Longsor 

berdasarkan Zona Water 

Content di Desa Olak Alen 

Kecamatan Selorejo, Blitar 

 

1. Data Tutupan Lahan Kabupaten Blitar 

2. Data Kemiringan Lereng Kabupaten Blitar 

3. Data Jenis Tanah Kabupaten Blitar 

4. Data Curah Hujan Kabupaten Blitar 

 

Metode analisis kuantitatif 

berjenjang tertimbang untuk 

klasifikasi longsorlahan oleh 

Kusratmoko dkk (2002) dan 

kemudian divalidasi dengan 

zona water content di Desa Olak 
Alen Kecamatan Selorejo, Blitar 

 

Peta Rawan 

Bencana Tanah 

Longsor Kabupaten 

Blitar 

 

Tidak ada 

uji akurasi.  

 

4 

 

Purba, Otniel Jerson 

dkk (2014) 

 

Pembuatan Peta Zona Rawan 

Tanah Longsor di Kota 

Semarang dengan 

Melakukan Pembobotan 

Parameter 

 

1. Peta Administrasi Kota Semarang Tahun 2011 

2. Peta Jenis Tanah Kota Semarang Tahun 2011 

3. Data Kontur Kota Semarang Interval 2 Meter 

4. Citra Landsat 8 Kota Semarang Tahun 2013 

5. Data Curah Hujan Kota Semarang Tahun 2012 

6. Peta Riwayat Longsor Kota Semarang Tahun 

2012 

 

Pembobotan Parameter menurut 

Kusratmoko dkk. (2002) dengan 

modifikasi kelas penggunaan 

lahan dan nilai interval kelas 

curah hujan 

 

Peta Kerawanan 

Longsor Kota 

Semarang 

 

81,97 % 

 

5 

 

Rifqi Adi 

Darmawan 

(2020) 

 

Analisis Tingkat Kerawanan 

Longsorlahan di Kabupaten 

Kulonprogo Daerah Istimewa 

Yogyakarta 

 

1. Data Shapefile Kontur Kabupaten Kulonprogo 

2. Data Shapefile Administrasi Kabupaten 

Kulonprogo 

3. Data Shapefile Jenis Tanah Kabupaten 

Kulonprogo 

4. Data Curah Hujan Kabupaten Kulonprogo 

5. Data Shapefile Penggunaan Lahan Kabupaten 

Kulonprogo 

6. Data Shapefile Titik Kejadian longsorlahan di 
Kabupaten Kulonprogo 

 

Pendekatan kuantitatif 

berjenjang tertimbang dengan 

parameter menurut Kusratmoko 

dkk (2002)   

 

Peta Tingkat 

Kerawanan 

Longsor di 

Kabupaten 

Kulonprogo 

 

- 
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1.6 Kerangka Penelitian 

Longsorlahan merupakan suatu fenomena alam mengenai perpindahan 

massa tanah atau batauan pada bidang miring. Fenomena ini dipengaruhi oleh 

gravitasi yang bersifat merusak dam merunah konfigurasi permukaan bumi. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya longsorlahan antara lain 

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

Dari faktor-faktor maka diperlukan suatu data yang representatif dengan 

faktor terjadinya longsorlahan tadi yaitu data mengenai kemiringan lereng, 

data curah hujan, data jenis tanah, dan data penggunaan lahan. Data-data 

tersebut nantinya akan dilakukan proses pengolahan data dan dianilis dengan 

melakukan penilaian tingkat kerawanan longsorlahan untuk memperoleh 

sebuah produk informasi berupa peta tingkat kerawanan longsorlahan pada 

suatu daerah. Tingkat kerawanan longsorlahan pada penelitian ini dibagi 

menjadi 5 kelas kerawanan longsorlahan yaitu tidak rawan, agak rawan, 

cukup rawan, rawan, dan sangat rawan. 

1.7 Batasan Operasional 

Istilah yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi oleh definisi-definisi 

berikut: 

a. Longsorlahan 

Longsorlahan ialah gerakan tanah berkaitan langsung dengan 

berkaitan langsung dengan berbagai sifat fisik alami seperti struktur 

geologi, bahan induk, tanah, pola drainase, lereng/bentuk lahan, hujan 

maupun sifat-sifat non-alami yang bersifat dinamis seperti penggunaan 

lahan dan infrastruktur. 

b. Kerawanan 

Kerawanan adalah potensi kerusakan fisik, fenomena ataupun kegiatan 

manusia yang mengakibatkan kematian, luka-luka, kerusakan properti, 

gangguan ekonomi dan sosial maupun degradasi lingkungan. 

c. Sistem Informasi Geografi (SIG) 

Sistem informasi geografi adalah suatu instrumen dalam mengolah suatu 

data, dalam hal ini data yang mempunyai aspek keruangan (data spasial) 
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untuk diolah untuk diproduksi menjadi sebuah produk yang 

menggambarkan objek- objek yang ada di permukaan bumi. 

d. Penginderaan Jauh 

Penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh  informasi 

tentang suatu objek atau fenomena alam melalui analisis  data yang 

diperoleh menggunakan suatu alat yang tidak ada kontak  langsung dengan 

obyek tersebut. 

e. Metode Analisis 

Metode analisis merupakan metode yang digunakan dalam tahap 

pengolahan hingga analisis data. Metode analisis yang digunakan yaitu 

metode analisis kuantitatif berjenjang tertimbang dengan klasifikasi tingkat 

kerawanan longsorlahan oleh Kusratmoko dkk (2002). 

f. Kemiringan Lereng 

Kemiringan lereng adalah kenampakaan permukaan alam yang 

disebabkan adanya perbedaan ketinggian antar dua tempat yang membentuk 

sudut lereng dan dinyatakan dalam persen atau derajat. 

g. Tanah 

Tanah merupakan bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan 

bahan organik. 

h. Curah Hujan 

Curah hujan dapat diartikan sebagai jumlah air yang jatuh di permukaan 

tanah selama periode tertentu yang diukur dengan satuan milimeter. 

i. Penggunaan Lahan 

Penggunaan lahan adalah setiap bentuk intervensi (campur tangan) 

manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya baik 

materil maupun spiritual. 

 

 

 

 


