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KAJIAN KERAWANAN LONGSORLAHAN BERBASIS 
SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS DI KECAMATAN 

DAGANGAN KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 
 

Abstrak 
Longsorlahan menjadi bencana yang cukup sering terjadi di Kecamatan 
Dagangan disebabkan oleh topografi yang beragam karena berada di wilayah 
pegunungan Wilis, kemiringan lereng yang bervariasi dari lereng datar hingga 
sangat curam (>45%). Data dari BPBD dalam 5 tahun terakhir sejak tahun 2015-
2019 terdapat 35 kejadian longsor. Pada penelitian analisis daerah rawan 
bencana longsorlahan menggunakan lima parameter yaitu parameter kelerengan, 
parameter geologi, parameter curah hujan, parameter jenis tanah dan parameter 
penggunaan lahan, dengan menggunakan software arcGIS. Tujuan dari 
penelitian ini 1) menganalisis agihan tingkat kerawanan  longsor di Kecamatan 
Dagangan tahun 2020, 2) menganalisis faktor dominan yang menyebabkan 
tingkat potensi longsor lahan di daerah penelitian dan 3) menganalisis 
kesesuaian spasial antara agihan kerawanan potensial dengan kerawanan aktual 
longsor di daerah penelitian. Metode Penelitian menggunakan metode survei 
tidak langsung berbasis penginderaan jauh, pengambilan sampel pada penelitian 
menggunakan Metode Purposive yakni mengambil sampel berdasarkan ciri-ciri 
khusus sesuai dengan tujuan. Metode analisis data menggunakan metode 
skoring/pengharkatan, tabel frekuensi faktor dominan dan overlay/tumpang 
susun. Penelitian ini menghasilkan 1) Hasil dari kerawanan longsor yang 
memiliki 3 tingkat kerawanan diantaranya kelas rawan tinggi yang paling 
dominan terdapat 13 satuan lahan yakni V2-III-R-L, V2-III-R-SB, V2-IV-M-L, 
V2-IV-R-H, V2-IV-R-L, V2-IV-R-P, V2-IV-R-S, V2-V-R-H, V2-V-R-SB, V1-
IV-R-H, V1-IV-R-SB, V1-V-R-H dan V1-V-R-L, kelas sedang terdapat 9 satuan 
lahan yakni V3-II-M-L, V2-II-M-P, V2-II-M-S, V2-II-R-H, V2-II-R-S, V2-II-R-
SB, V2-III-R-H dan V1-I-R-H dan kelas rendah memiliki 9 satuan lahan yakni 
V3-I-Al-L, V3-I-Al-S, V3-I-M-P, V3-I-M-S, V2-I-Al-P, V2-I-M-H, V2-I-M-S, 
V2-I-R-H dan V2-III-Al-S. 2) Faktor dominan penyebab longsor yaitu jenis 
tanah dan kemiringan lereng. 3) Terdapat kesesuaian spasial antara kerawanan 
longsor potensial berkaitan dengan kerawanan longsor aktual. 
 
Kunci : Kerawanan, Longsorlahan Satuan Lahan, Faktor Dominan, Software 
ArcGIS 
 

Abstract 
 

Landslides are a disaster that occurs in Dagangan District due to the diverse 
topography because they are located in the Wilis mountain area, the slope of 
which varies from flat to very steep (> 45%). Data from BPBD in the last 5 years 
from 2015-2019 there were 35 landslide events. In the analysis of landslide 
disaster areas using five parameters, namely slope parameters, geological 
parameters, rainfall parameters, soil type parameters and land use parameters, 
using the arcGIS software. The objectives of this study are 1) to analyze the level 
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of landslide vulnerability in Dagangan District in 2020, 2) to analyze the dominant 
factors that cause the level of landslide potential in the study area and 3) to 
analyze the spatial suitability between the potential vulnerability and actual 
landslide vulnerability in the study area The research method used the indirect 
survey method based on sensing, the sampling in the study used the purposive 
method, namely taking samples based on special characteristics in accordance 
with the objectives. Methods of data analysis using the scoring method, dominant 
factor frequency table and overlay / overlapping. This research resulted in 1) The 
results of landslide hazard which has 3 levels of vulnerability, namely the most 
dominant high hazard level, there are 13 land units, namely V2-III-RL, V2-III-R-
SB, V2-IV-ML, V2-IV. - RH, V2-IV-RL, V2-IV-RP, V2-IV-RS, V2-VRH, V2-
VR-SB, V1-IV-RH, V1-IV-R-SB, V1-VRH and V1 - VRL, medium class has 9 
land units namely V3-II-ML, V2-II-MP, V2-II-MS, V2-II-RH, V2-II-RS, V2-II-
R-SB, V2- III -RH and V1-IRH and low class have 9 land units namely V3-I-Al-
L, V3-I-Al-S, V3-IMP, V3-IMS, V2-I-Al-P, V2-IMH , V2-IMS, V2-IRH and V2-
III-Al-S. 2) The dominant factors causing landslides are soil type and slope. 3) 
spatial suitability between potential landslide hazard and actual landslide hazard  

Keywords : : Hazards, Landslide, Dominant Factors, ArcGIS Software 
 
 
1. PENDAHULUAN 
 
 
Indonesia dapat dikatakan sebagai salah satu negara yang memiliki potensi 

terjadinya bencana alam yang cukup tinggi. Diantaranya yaitu banjir, tanah 

longsor, gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, kebakaran hutan dan 

kekeringan yang kejadian bencana alam yang sering terjadi. Salah satu potensi 

bencana yang telah diketahui banyak masyarakat yaitu longsor lahan, bencana ini 

kerap terjadi di wilayah dataran tinggi. Bencana longsor lahan tidak hanya 

menimbulkan kerusakan material namun juga memakan korban jiwa apabila 

bencana tersebut terjadi. Di sisi lain Indonesia terletak pada kondisi geografis 

yang berada antara Benua Australia dan Benua Asia, dan terletak antara Samudera 

Hindria dan Samudera Pasifik. Sesuai dengan kondisi geografis tersebut 

menjadikan Negara Indonesia disebut sebagai negara kepulauan menurut konvensi 

UNCLOS tahun 1982 dalam Tirtamulia, T. (2011) 

Tanah longsorsalah satu bencana alam  karena adanya pergerakan massa 

tanah yang mencari keseimbangan baru karena adanya pengaruh luar yang 

mengganggu yang dapat mengurangi kekuatan geser tanah dan meningkatkan 

tekanan geser tanah. Penurunan batas kuat geser tanah disebabkan oleh 
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peningkatan kadar air tanah dan berkurangnya hubungan antar butir tanah. 

Kemudian tekanan geser tanah bertambah karena bertambahnya berat satuan tanah 

(Suryolelono, 2002). 

Dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 mendefinisikan “Bencana 

adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu 

kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam 

dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan 

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

dampak psikologis. Bencana merupakan pertemuan dari tiga unsur, yaitu ancaman 

bencana, kerentanan, dan kemampuan yang dipicu oleh suatu kejadian”. Seperti 

yang tercatat pada data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang 

disajikan ada grafik batang selama kurun waktu 5 tahun terakhir. (lihat Gambar 1) 

 

 

 
Berdasarkan data yang diperoleh dari BNPB pada Gambar 1 kejadian 

bencana yang terjadi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terdapat beberapa jenis 

bencana yaitu banjir, tanah longsor, gelombang pasang, puting beliung, 

kekeringan, kebakaran hutan, gempa bumi, tsunami dan letusan gunung api yang 

kerap datang melanda Indonesia. Bencana tanah longsor menjadi urutan terbanyak 

ketiga setelah urutan pertama banjir dan urutan kedua terdapat puting beliung. 

Dengan jumlah kejadian tanah longsor sebanyak 3025 kali.  
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Potensi Bahaya (Hazard) merupakan suatu kondisi pada proses, perangkat 

mesin, material atau strategi kerja yang secara alamiah dan intrinsic yang dapat 

menimbulkan cedera, cedera bahkan kematian pada manusia dan merugikan atas 

kerusakan alat dan lingkungan. Bahaya (danger) adalah suatu keadaan hazard 

karena terpaparnya lingkungan sekitar dan menyebabkan adanya potensi yang 

tinggi terjadinya insiden (Susihono, 2013). 

Kabupaten Madiun yaitu kabupaten yang terletak di Jawa Timur, dengan 

keadaan topografi Kabupaten Madiun terdapat di lembah Bengawan Madiun 

berasa di dekat titik fokus Kota Madiun dengan ketinggian antara 21 - 100 mdpl. 

Kemudian semakin ke arah selatan yang semakin tinggi hingga ketinggian 

mencapai 2.000 mdpl. Daerah dengan ketinggian antara 1000-2000 mdpl terdiri 

dari daerah Kecamatan Kare, Gemarang dan Dagangan, sedangkan daerah dengan 

ketinggian> 2000 mdpl adalah Kecamatan Kare. Terkait dengan masalah yang ada 

dalam penelitian becana longsor lahan  di Kecamatan Dagangan yang 

melatarbelakangi penelitian. Tindak lanjut dari permasalahan ini yaitu mencari 

faktor dominan dari penyebab terjadinya bencana longsor lahan. Salah satu 

langkah yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi faktor dominan yaitu 

menggunakan konsep geomorfologi suatu wilayah. Menurut salah satu dari 10 

konsep geomorfologi bahwa “Proses-proses geomorfik terekam pada land form 

yang menunjukkan karakteristik proses yang berlangsung”. 

Kabupaten Madiun menjadi salah satu wilayah yang memiliki kerentanan 

bencana tanah longsor yang terjadi di beberapa tahun terakhir ini. Dapat dilihat 

pada Tabel 1 wilayah yang terdapat longsor di Kecamatan Dagangan. 
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Berdasarkan Tabel 1, jumlah kecamatan yang ada pada Kabupaten Madiun 

terdapat 5 kecamatan. Dimana di setiap kecamatan memiliki rawan bencana lahan 

longsor. Jumlah desa terbanyak yang mengalami lahan longsor terdapat di 

Kecamatan Dagangan yaitu 6 desa. Lereng atau kemiringan tanah merupakan 

salah satu pemicu terjadinya longsor di daerah yang landai. Kemungkinan longsor 

semakin besar seiring dengan kemiringan yang semakin ekstrim. Di lereng > 40% 

longsor sering terjadi, terutama karena pengaruh gravitasi. Disebabkan oleh 

ketinggian yang terdapat pada Kecamatan Dagangan termasuk dalam kategori 

dataran tinggi yaitu >700 mdpL. 

 

                        

 
Berdasarkan Tabel 2 Data kejadian longor di Kecamatan Dagangan per 

desa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir tersebut menunjukkan bahwa terdapat 9 

desa yang mengalami longsor. Desa yang mengalami kejadian terbanyak yaitu 

Desa Tileng dengan jumlah 13 kali kejadian, kemudian Desa Ngranget ada 7 kali 

kejadian dan Desa Segulung ada 5 kali kejadian. Terjadinya tanah longsor di 

beberapa desa ini memiliki faktor yang khas, yaitu kemiringan yang tinggi (15% - 

45%), yang terjadi pada bulan-bulan dengan curah hujan tinggi, khususnya sekitar 

bulan Desember hingga Januari (1600-1800 mm / tahun). 
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2. METODE 
 

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian potensi ini adalah survey 

tidak langsung berbasis penginderaan jauh dengan memanfaatkan citra resolusi 

tinggi sebagai pengganti kegiatan survai langsung di lapangan. Penetian ini 

menggunakan data primer dan data sekunder. Dimana data primer adalah sumber 

data penelitian yang diperoleh secara langsung dari pengamatan di lapangan 

sedangkan data sekunder yang diperoleh melalui media perantara seperti data fisik 

di daerah penelitian. Analisis data menggunakan analisis data sekunder disertai 

survei lapangan, dengan menitikberatkan pada analisis data sekunder. Kemudian 

analisis data disajikan dalam bentuk peta persebaran longsor dan kerawanan 

longsor di Kecamatan Dagangan. 

2.1 Populasi/Objek Penelitian 

Populasi penelitian ini berupa satuan medan di semua desa di Kecamatan 

Dagangan. Kecamatan Dagangan terbagi menjadi 17 desa, yaitu Desa Banjarejo, 

Banjarsari Kulon, Banjarsari Wetan, Dagangan, Jetis, Joho, Kepet, Ketandan, 

Mendak, Mruwat, Ngranget, Padas, Prambon, Segulung, Desa Sewulan, Sukosari, 

dan Tileng. 

2.2 Metode Pengambilan Sampel 

 Metode pengambilan sampel pada penelitian menggunakan Metode 

Purposive yakni mengambil sampel berdasarkan ciri-ciri khusus sesuai dengan 

tujuan atau masalah penelitian dan bedasarkan pertimbangan tertentu untuk 

mewakili tiap populasi pada penelitian. 

2.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode dalam mengumpulkan data dilakukan melalui data primer dan data 

sekunder. Dimana data primer diperoleh berdasarkan survei secara langsung di 

lapangan sedangkan data sekunder diperoleh melalui badan instansi yang 

berhubungan dengan data kebencanaan atau data fisik berdasarkan parameter yang 

digunakan dalam penelitian diantaranya curah hujan, geologi, jenis tanah, 

penggunaan lahan dan kemiringan lereng. 
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Data primer yang diperoleh yaitu kejadian longsor selama 5 tahun terakhir 

berdasarkan catatan dari instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 

1. Data Primer 

Data yang diperoleh berdasarkan pengamatan secara langsung di wilayah 

penelitian untuk memvalidasi data fisik yang diperoleh dari instansi tersebut 

dengan yang terdapat di lapangan, sehingga didapatkan hasil informasi yang lebih 

rinci dan akurat. Sehingga hasil data primer berupa validasi kondisi fisik dan peta 

titik dan sebaran wilayah yang memiliki kerawanan bencana longsor lahan.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dari sumber lain guna memperkuat hasil dari 

penelitian, seperti data kependudukan, luas wilayah terdampak longsor, dan data 

fisik di daerah penelitian. 

2.4 Metode Analisis Data 

 Analisis data merupakan hal yang penting dalam penelitian, tanpa adanya 

analisis data maka keabsahan sebuah penelitian masih dapat diragukan. Analisis 

data dilakukan setelah data penelitian diperoleh kemudian hasil diberi 

Scoring/pengharkatan menggunakan kemampuan analisis keruangan (spatial 

analysis) dari SIG. Skoring digunakan untuk menjawab tujuan yang pertama yaitu 

persebaran potensi rawan longsor yang terjadi di daerah penelitian. Tabel 

frekuensi merupakan analisis data yang dipergunakan untuk mengetahui dan 

menentukan faktor dominan untuk menentukan longsor di daerah penelitian 

sekaligus menjawab tujuan yang kedua. Overlay/tumpang susun merupakan 

proses menumpang susunkan antara peta potensi potensial dengan peta potensi 

aktual sekaligus metode analisis ketiga yang digunakan untuk menjawab tujuan 

yang ketiga yaitu kesesuaian spasial di wilayah penelitian. Metode analisis data 

yang digunakan yaitu ; 

1. Skoring/Pengharkatan 

Pemberian skor/harkat digunakan untuk menentukan nilai kerawanan 

longsor yang digunakan untuk mengetahui persebaran daerah yang memiliki 

tingkat kerawanan longsor yang tinggi sampai dengan rendah. Penentuan harkat 
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pada tingkat kerawanan longsor berdasarkan analisis data yang ada dapat dilihat 

pada Tabel 3 berikut. 

        

       

 

2. Tabel Frekuensi 

Penggunaan tabel frekuensi untuk menentukan faktor dominan utama 

yang berpengaruh terhadap tingkat kerawanan longsor. Penentuan dari tabel 

frekuensi didapatkan dari hasil overlay yang telah diberi skor dan dijumlah 

hingga mendapatkan faktor terbesar. Pembuatan grafik pada besar kecilnya faktor 

dominan di setiap Desa. 

3. Overlay 

Overlay/tumpang susun merupakan proses menumpang susunkan antara 

peta potensi potensial (peta kerawanan longsor) dengan peta potensi aktual (peta 

kejadian longsor terbaru) sekaligus metode analisis ketiga yang digunakan untuk 

menjawab tujuan yang ketiga yaitu kesesuaian spasial di wilayah penelitian. 

Kesesuaian spasial antara agihan kerawanan potensial dengan agihan kerawanan 

aktual sudah sesuai dikarenakan lokasi pada data aktual longsor sama dengan 

wilayah yang memiliki kerawanan longsor tinggi. 

3. HASIl DAN PEMBAHASAN 
 

3.1 Satuan Lahan 

Satuan lahan adalah sebidang tanah yang memiliki karakteristik yang spesifik. 

Setiap bidang tanah yang menggambarkan kualitas tanah yang jelas dan 

substansial, terlepas dari bagaimana dengan batas-batasan, dapat dilihat sebagai 

satu unit lahan untuk penilaian lahan. Meskipun demikian, penilaian lahan akan 

lebih mudah dilakukan jika unit lahan dicirikan pada ukuran kualitas lahan yang 
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digunakan dalam penilaian lahan. (FAO, 1990 dalam Hendro Murtianto). Dalam 

penelitian ini satuan lahan disusun berdasarkan atas genesis bentuklahan, jenis 

tanah, kemiringan lereng dan penggunaan lahan. 

3.2 Curah Hujan 

Curah hujan di daerah penelitian tergolong sedang yaitu spesifik 1600 mm 

/ tahun, sehingga termasuk dalam kategori 1500-2000 mm / tahun (sedang). 

Sebagai salah satu batasan untuk menentukan wilayah yang berpotensi longsor, 

faktor seperti ukuran curah hujan, intensitas hujan serta distribusi curah hujan  

digunakan sebagai penentuan seberapa besar kemungkinan longsor akan terjadi 

dan di mana hal itu akan terjadi. Anggapan dalam curah hujan bahwa semakin 

intens terjadinya curah hujan sehingga semakin besar kemungkinan terjadinya 

longsor lahan. 

3.3 Jenis Tanah 

Jenis tanah yang terdapat di Kecamatan Dagangan yaitu 3 jenis tanah 

diantaranya aluvial, mediteran dan regosol. Mengacu pada klasifikasi Skor setiap 

kelas jenis tanah sesuai SK Mentan Nomor 837/Kpts/Um/11/80 (diolah) 

berdasarkan kepekaan terhadap erosi, maka jenis tanah di daaerah penelitian 

terbagi menjadi kelas sangat peka erosi/permeabilitas (regosol), tidak peka erosi/ 

permeabilitas sangat cepat (aluvial) dan kepekaan terhadap erosi kurang peka 

(mediteran). 

3.4 Kemiringan Lereng 

Hasil klasifikasi didapatkan luas disetiap kelas kemiringan lereng yakni, 

kategori datar (kelas I) memiliki luas wilayah 2069,97 ha, kategori landai (kelas 

II) memiliki luas wilayah 1998,19 ha, kategori agak curam (kelas III) memiliki 

luasan wilayah 1542,43 ha, kategori kemiringan curam (kelas IV) memiliki luas 

wilayah 1595,61 ha dan kategori sangat curam (kelas V) memiliki luas paling 

sedikit yaitu 1055,95 ha. Klasifikasi tersebut dapat dikatakan bahwa Kecamatan 

Dagangan memiliki wilayah yang datar hingga agak curam. 
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3.5 Geologi 

Data peta geologi di Kecamatan Dagangan memiliki 5 jenis batuan yaitu 

Batuan Gunungapi Wilis, Morfoset Patukbanteng-Jedding, Morfoset 

Argohalangan, Aluvial, dan Morfonit Ngebel. Unsur geologi sebagai pengontrol 

penting dalam terjadinya longsorlahan, jenis batuan akan berhubungan dengan 

lereng dalam pergerakan tanah. 

 

3.6 Penggunaan Lahan 

Kecamatan Dagangan merupakan wilayah yang cukup subur untuk 

digunakan sebagai wilayah pertanian dicirikan dengan terdapatnya tanah 

Mediteran. Tanah mediteran banyak terdapat pada dasar-dasar dolina dan 

merupakan tanah pertanian yang subur di daerah kapur daripada jenis tanah kapur 

yang lainnya. Kondisi tanah tersebut menyebabkan pada pertumbuhan pada 

penggunaan lahan pertanian meupun permukiman yang meningkat dapat 

mengakibatkan tanah atau batuan tidak mampu menahan kestabilannya. 

 
3.7 Kerawanan Fisik Longsorlahan 

 Kerawanan longsorlahan di Kecamatan Dagangan tergolong pada tingkat 

kerawanan sedang. Penentuan tingkat kerawanan longsor ditentukan berdasarkan 

hasil skoring dari kelima parameter yang mempengaruhi terjadinya longsor yang 

telah dilakukan pengecekan pada lapangan. Data parameter tersebut yaitu curah 

hujan, kemiringan lereng, jenis tanah, geologi dan penggunaan lahan. Kerawanan 

fisik yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan berdasarkan hasil dari 

skoring tiap parameter yaitu curah hujan, jenis tanah, kondisi geologi, kemiringan 

lereng dan penggunaan lahan. Kerawanan longsor di Kecamatan Dagangan di 

dominasi skor antara 5-12 kelas rendah terdapat 9 satuan lahan, 13-17 kelas 

sedang yang masing-masing berjumlah 8 satuan medan, sedangkan kelas 18-24 

termasuk kelas tinggi terdapat 13 satuan lahan dengan satuan lahan tertinggi V5-

V-R-L dengan skor 22. Satuan lahan ini dipengaruhi oleh kemiringan lereng 

sangat curam dengan jenis tanah regosol sangat peka terhadap erosi dan 

penggunaan lahan sebagai ladang. 
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3.8 Faktor Wilayah Dominan 

 Faktor dominan penyebab longsor menggunakan satuan lahan yang masuk 

pada kategori kerawanan longsor tinggi. Terdapat 4 parameter yaitu kemiringan 

lereng, kondisi geologi, jenis tanah dan penggunaan lahan. Faktor dominan 

diketahui berdasarkan jumlah dari nilai harkat yang ada, dimana parameter 

tertinggi jumlahnya yaitu jenis tanah dengan jumlah 65, kemiringan lereng dengan 

jumlah 48, kondisi geologi 44 dan penggunaan lahan 24. Faktor dominan yang 

terdapat dalam longsor di wilayah penelitian ini yaitu jenis tanah dan kemiringan 

lereng. Kedua faktor ini menjadikan terjadinya longsor lebih cepat karena jenis 

tanah yang sangat peka terhadap longsor akan lebih cepat mempengaruhi proses 

longsoran dan dengan adanya kemiringan lereng yang curam hingga sangat curam 

tersebut menjadikan wilayah yang memiliki kerawanan tinggi semakin banyak 

sehingga dapat mempercepat laju terjadinya longsor. 
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3.9 Kesesuaian Spasial Antara Agihan Kerawanan Potensial dan Agihan 

Kerawanan Aktual 

Berdasarkan data dari proses pemetaan kerawanan longsor dan titik 

longsor yang terdapat di Kecamatan Dagangan terdapat kesesuaian spasial antara 

potensial dan aktual. Dimana wilayah yang terjadi longsor tersebut termasuk 

kedalam tingkat kerawanan tinggi. Kesesuaian Spasial Antara Kerawanan 

Potensial dan Kerawanan Aktual di wilayah penelitian dengan pemetaan yang 

telah dilakukan dianggap sesuai karena lokasi pada agihan longsor aktual tepat 

pada pemetaan kerawanan yang dianggap berpotensi longsor. Hal ini 

menunjukkan bahwa wilayah penelitian akan dapat terjadi longsor pada kelas-

kelas rawan yang tinggi seperti yang telah terjadi pada data aktual yang sesuai 

dengan tingkat kerawanan sedang hingga tinggi. 
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4. PENUTUP 
 

4.1Kesimpulan 

1. Pengklasifikasian daerah rawan longsorlahan di Kecamatan Dagangan, 

terdapat empat parameter dan pemberian bobot digunakan untuk 

pembuatan peta, melakukan tumpang tindih peta (overlay) sehingga 

memperoleh hasil tingkat kerawanan longsorlahan. Dimana peta 

kerawanan longsor menghasilkan empat kelas rendah, sedang, dan tinggi. 

Kecamatan Dagangan didominasi oleh kelas kerawanan tinggi memiliki 

luas wilayah 2057,07 ha dengan persentase 24,89%, kelas rawan sedang 

seluas 2165,84 ha dengan persentase 26,20% dan kelas rawan yang tinggi 

memiliki luas wilayah 4042,31 ha dengan persentase 48,91%.  

2. Faktorvdominan dari kerawanan longsorlahan menggunakan besar 

kecilnya bobot setiap parameter yaitu jenis tanah, dan penggunaan lahan. 

Jenis tanah penyebab longsor yaitu regosol dan mediteran, Kemiringan 

lereng yang mampu memicu longsor yaitu kemiringan curam hingga 

sangat curam berdasar sampel yang telah ada. 

3. Kesesuaian spasial antara agihan kerawanan potensial dengan kerawanan 

aktual longsorlahan diidentifikasikan sudah sesuai sebab terjadinya 

longsor berdasarkan data aktual yang telah diperoleh dari suvei lapangan 

maupun data instansi menunjukkan kesamaan wilayah yang terjadi jika 

dilihat dari pemetaan kerawanan longsorlahan. 

4.2 Saran 

1. Perlu adanya penataan pada area tata guna lahan di sekitar daerah tersebut 

karena penggunaan tata guna lahan merupakan salah satu penyebab 

terjadinya tanah longsor di Desa Segulung, Mendak, Padas di Kecamatan 

Dagangan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. 

2. Masyarakat diharapkan tidak mendirikan bangunan yang berat atau 

kegiatan yang berlebih pada wilayah rawan yang mampu memicu longsor 

semakin besar dan meningkatkan kewaspadaan pada musim penghujan. 
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3. Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan mitigasi bencana karena pada 

penelitian ini hanya sampai pada penentuan daerah rawan longsor di 

Kecamatan Dagangan. 

DAFTAR PUSTAKA 
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