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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Longsor merupakan bencana alam yang dapat menimbulkan kerugian 

material yang meliputi keruaskan rumah, jalan, jembatan, saluran irigasi, 

perkebunan, rusaknya habitat hewan, dan lahan pertanian. Selain itu, longsor juga 

dapat menimbulkan kerugian immateriil yaitu adanya korban jiwa, kekecewaan, 

rasa sakit, dan trauma bagi masyarakat. Secara umum, longsor dapat diakibatkan 

oleh; pertama penambahan beban pada lereng berupa bangunan baru, beban air ke 

pori - pori tanah, beban dinamis oleh pepohonan yang tertiup angin dan lain-lain. 

Kedua, penggalian atau pemotongan tanah pada kaki lereng. Ketiga, penggalian 

yang menyebabkan kenaikan kemiringan lereng..Keempat, perubahan posisi muka 

air secara cepat (rapid-drap down). Kelima, kenaikan tekanan secara lateral oleh 

air (air yang mengisi retakan akan mendorong tanah ke arah lateral), dan keenam, 

gempa bumi (Hardiyatmo, 2012).  

Suripin (2002) mendefinisikan tanah longsor adalah merupakan suatu 

bentuk erosi dimana pengangkutan atau gerakan massa tanah terjadi pada suatu saat 

dalam volume yang relatif besar. Ditinjau dari segi gerakannya, maka selain erosi 

longsor masih ada beberapa erosi yang diakibatkan oleh gerakan massa tanah, yaitu 

rayapan (creep), runtuhan batuan (rock fall) dan aliran lumpur (mud flow). Massa 

yang bergerak dalam longsor merupakan massa yang besar maka seringkali 

kejadian tanah longsor akan membawa korban, berupa kerusakan lingkungan, lahan 

pertanian, permukiman dan infrastruktur serta harta bahkan hilangnya nyawa 

manusia. 

Kemiringan lereng mempunyai pengaruh besar terhadap kejadian longsor 

lahan. Semakin miring lereng suatu tempat maka daerah tersebut semakin 

berpotensi terhadap terjadinya longsor lahan. Lereng atau tebing yang terjal akan 

memperbesar gaya pendorong terhadap gerakan tanah. Lereng yang terjal terbentuk 

karena pengikisan air sungai, mata air, air laut, dan angin. Pada dasarnya daerah 

perbukitan atau pegunungan yang membentuk lahan miring merupakan daerah 
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rawan terjadi gerakan tanah (Haribuan, 2019). Topografi bergunung membentang 

di sebelah utara Sub-DAS Dengkeng karena meliputi lereng Gunung Api Merapi. 

Topografi datar terletak pada bagian tengah Sub-DAS Dengkeng. Sedangkan 

topografi berbukit terletak pada bagian selatan Sub-DAS Dengkeng karena 

terlewati oleh gugusan Pegunungan Sewu. Terdapat permukiman yang menempati 

di gugusan Pegunungan sewu di antaranya adalah Kecamatan bayat, Kecamatan 

Nglipar, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Semin. Bermukim pada relief yang 

bergunung seperti ini menyebabkan beberapa kecamatan tersebut menjadi kawasan 

yang lebih rawan terjadi longsor dibandingkan dengan kecamatan – kecamatan 

yang mempunyai relief yang cenderung datar. Sehingga sangat penting informasi 

peta kerawanan longsor khususnya pada relief yang tidak datar karena paling 

mudah mengenali longsor dari parameter yang sangat menonjol, yaitu kemiringan 

lereng. 

Karnawati (2003) menyatakan salah satu faktor penyebab terjadinya 

bencana tanah longsor adalah air hujan. Air hujan yang telah meresap ke dalam 

tanah lempung pada lereng.akan tertahan oleh batuan yang lebih kompak dan lebih 

kedap air. Derasnya hujan mengakibatkan air.yang tertahan semakin meningkatkan 

debit dan volumenya dan akibatnya air dalam lereng ini semakin menekan butiran-

butiran tanah dan mendorong tanah lempung pasiran untuk bergerak longsor. 

Batuan yang kompak dan kedap air berperan sebagai penahan air dan sekaligus 

sebagai bidang gelincir longsoran, sedangkan air berperan sebagai penggerak massa 

tanah yang tergelincir di atas batuan kompak tersebut. Curah hujan di Sub-DAS 

Dengkeng bervariasi dengan interval rerata curah hujan bulanan 2 mm hingga 438 

mm pada tahun 2015 dan tahunan sebesar 1682 mm (Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Klaten, 2017). Curah hujan merupakan salah satu faktor penentu tingkat 

potensi bahaya longsor di daerah penelitian. Sub-DAS Dengkeng memiliki potensi 

terjadinya longsor yang tinggi karena rerata curah hujan tahunan di Sub-DAS 

Dengkeng terus meningkat dari tahun 2015 sebesar 1682 mm, tahun 2016 sebesar 

1891 mm, dan tahun 2017 sebesar 2693 mm. 

Penggunaan lahan seperti persawahan maupun tegalan dan semak belukar, 

terutama pada daerah-daerah yang mempunyai kemiringan lahan terjal umumnya 
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sering terjadi tanah longsor. Minimnya penutupan permukaan tanah dan vegetasi, 

sehingga perakaran sebagai pengikat tanah menjadi berkurang dan mempermudah 

tanah menjadi retak-retak pada musim kemarau. Pada musim penghujan air akan 

mudah meresap ke dalam lapisan tanah melalui retakan tersebut dan dapat 

menyebabkan lapisan tanah menjadi jenuh air. Hal demikian cepat atau lambat akan 

mengakibatkan terjadinya longsor atau gerakan tanah (Wahyunto, 2007). 

Penggunaan lahan di Sub-DAS Dengkeng sangat bervariasi mengikuti aktivitas 

manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Banyaknya alih fungsi lahan yang terjadi 

di Sub-DAS Dengkeng yang tidak memperhatikan keseimbangan lingkungan ikut 

memperparah potensi terjadinya longsor. Contoh alih fungsi lahan yang terjadi di 

Sub-DAS Dengkeng diantaranya hutan yang menjadi perkebunan, banyaknya 

permukiman di daerah perbukitan dan pertanian yang berubah menjadi permukiman 

sangat mempengaruhi ketahanan tanah dan kondisi batuan yang ada. Kondisi tanah 

dan batuan tersebut pada akhirnya juga dapat mempengaruhi keseimbangan lereng. 

Pengaruhnya dapat bersifat memperbesar atau memperkecil kekuatan geser tanah 

pembentuk lereng. 

Kondisi air di beberapa bagian hulu sungai Dengkeng semakin memburuk. 

Penggundulan hutan, sedimentasi, penambangan pasir dan pencemaran air, yang 

merupakan akibat dari ulah manusia adalah beberapa penyebab dari rusaknya 

daerah aliran sungai Sub-DAS dari hulu sampai ke hilir. Dengan masih banyaknya 

kerusakan DAS, maka akan timbul beberapa bencana seperti: banjir, kekeringan, 

dan longsor (BPDAS Solo, 2016). Dibandingkan dengan bencana lain, longsor 

merupakan bencana yang jumlahny alebih sedikit terjadi dibandingnkan dengan 

bencana lain seperti banjir. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten 

Klaten banjir terjadi sebanak 67 kali di tahun 2011, sebanyak 70 kali di tahun 2014, 

dan, sebanyak 62 kali di tahun 2018.  
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Gambar 1. 1 Grafik kejadian Bencana 

Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2001-2019 

Berdasarkan Gambar 1.1 Bencana longsor di Sub-DAS dengkeng 

setidaknya sudah terjadi 72 kali di 20 tahun terakhir terhitung dari tahun 2000. 

Longsor tersebut terjadi rata-rata karena hujan lebat Salah satu kejadiannya adalah 

menimpa Desa Ponggok pada tanggal 23 Juni 2014, kejadian tersebut 

mengakibatkan jembatan ambruk, akses jalan menjadi tertutup dan ada beberapa 

rumah yang kena dampaknya. Kemudian di Desa Paseban Kecamatan Bayat pada 

tanggal 25 November 2014 terjadi longsor yang mengakibatkan dua rumah terkena 

dampaknya. Yang terbaru adalah longsor terjadi di Desa Krakitan Kecamatan Bayat 

tanggal 22 Februari 2020 yang menyebabkan beberapa kepala keluarga mengungsi.  

Banyaknya kejadian bencana longsor yang dialami Indonesia telah 

menimbulkan banyak korban jiwa.  
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Gambar 1. 2. Data bencana tanah longsor di Indonesia 

Sumber : BPBD Karang Anyar 

Sesuai dengan gambar 1.2 tentang data bencana longsor di Indonesia, 

kejadian longsor di Indonesia tercatat dari tahun 2008 sampai 2018 setidaknya 

pernah terjadi sebanyak 4366 kali dan rata – rata terjadi selama 405 kali setiap 

tahunnya. Dan yang terbanyak adalah tahun 2014. Pada tahun tersebut terjadi 

hampir 848 kali kejadian longsor dan sebanyak 359 orang meninggal dunia akibat 

longsor tersebut (BNPB, 2014).  

Pemetaan kerawanan longsor menggunakan Sistem Informasi Geografi 

(SIG) dapat dilakukan dengan metode tumpang susun/overlay terhadap parameter-

parameter longsor. SIG adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak 

sistem kompuer yang memungkinkan penggunanya untuk mengolah, menganalisa, 

dan memetakan informasi spasial berikut data atributnya dengan akurasi kartografis 

(Prahasta 2009). Oleh karena itu SIG pada penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk 

pembuatan peta parameter dan melakukan analisis peta. SIG juga memungkinkan 

penggunanya untuk mengolah data dalam bentuk raster maupun vektor sehingga 

penelitian ini tidak terhalang keterbatasan bentuk data.  
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan di atas, maka rumusan 

masalah penelitian ini adalah. 

1. Bagaimana kerawanan longsor di Sub-DAS Dengkeng? 

1.3 Tujuan penelitian 

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut. 

1. Memetakan tingkat kerawanan longsor di Sub-DAS Dengkeng 

menggunakan metode pendekatan kuantitatif berjenjang tertimbang. 

2. Menganalisa kerawanan longsor secara kualitatif menggunakan data 

titik persebaran longsor Sub-DAS Dengkeng. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Memberikan kontribusi tentang informasi persebaran kerawanan 

bencana longsor pada Sub-DAS dengkeng. 

2. Menambahkan referensi pembelajaran untuk pemetaan bencana 

khususnya pemetaan tingkat kerawanan longsor. 
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1.5  Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

1.5.1.1 Longsor 

Longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, 

bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut, bergerak ke bawah. 

Longsoran atau gerakan massa erat kaitannya dengan proses-proses yang terjadi 

secara ilmiah pada suatu bentang alam. Bentang alam merupakan suatu bentukan 

alam pada permukaan bumi misalnya bukit, perbukitan, gunung, pegunungan, 

dataran dan cekungan (Karnawati, 2005). Secara lebih general, longsor di sebabkan 

oleh faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam penyebab longsor meliputi 

patahan dan lipatan kulit bumi yang mengakibatkan bentuk lereng terjal, retakan 

karena gempa bumi, erosi dan pengikisan, daerah longsoran lama, sifat lembek pada 

ketebalan tanah pelapukan, tanah jenuh karena air hujan, butiran halus, air (hujan 

di atas normal, susut air cepat, banjir, aliran air bawah tanah pada sungai lama), 

bidang longsor dari lapisan batuan yang kedap air miring ke arah lereng (Direktorat 

Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, 2005) Sedangkan Faktor manuasia 

yang melakukan penggalian kaki lereng yang menyebabkan lereng semakin tajam, 

pembuatan bangunan yang menambah beban lereng, pembuatan jalan yang 

memotong lereng, urugan yang menimbulkan susunan tanah tidak padat, 

penggundulan hutan, dan aktifitas pembangunan manusia di wilayah pegunungan 

dapat menyebabkan longsor (Hardiyatmo, 2012). 

Menurut kurnawati (2005) dengan dijelaskan menggunakan Gambar 1.2, 

longsor terjadi karena pengaruh oleh tiga poin, ketiga poin tersebut adalah : 

 kelerengan curam yang kemudian menjadi bidang peluncur 

 terdapat media peluncur pada bagian bawah tanah kedap air 

 air hujan yang jatuh pada permukaan tanah kemudian menjenuhi tanah, 

sangat menentukan kestabilan lereng, yaitu menurunya tanah ketahanan 

geser (t) yang jauh lebih besar dari penurunan tekanan tanah (s), 
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sehingga faktor ketahanan lereng (F) menurun tajam (F=t/s), sehingga 

berakibat pada lereng akan sangat berisiko terajadi longsoran. 

 
Gambar 1. 3 Sketsa terjadinya longsor 

Sumber : Karnawati, 2005 
 

1.5.1.2 Jenis - Jenis Longsor 

Varnes (1978) mengklasifikasikan longsor didasarkan pada mekanisme 

gerakan dan material yang berpindah. longsor dibagi menjadi 6 yaitu : jatuhan (fall), 

robohan (topple), longsor (slide), gerak bentang lateral (lateral spread), aliran 

(flow), dan gerakan majemuk (complex movement) sebagaimana bisa dilihat pada 

gambar sebagai berikut.  
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Gambar 1. 4 Jenis - jenis longsor 

Sumber: Varnes & Cruden, 1996; USGS, 2004; BGS, 2013 dalam 

Priyono, 2015 
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1. Falls (jatuhan)  

Jatuhan adalah gerakan jatuh material pembentuk lereng (tanah atau 

batuan) yang terlepas dan jatuh bebas ke bawah karena pengaruh gravitasi. 

Jatuhan banyak terjadi pada lereng yang terjal atau tegak (Varnes, 1978). 

Jatuhan dapat terjadi..pada kondisi tanah dengan material yang mudah 

tererosi berada di atas tanah yang tidak mudah tererosi. 

Jatuhan adalah satu dari mekanisme erosi utama dari lempung 

(heavy over consolidated). Bila air hujan mengisi retakan di puncak dari 

lereng terjal maka longsor jenis jatuhan ini dapat terjadi. Apabila retakan itu 

dangkal maka jatuhan akan runtuh ke depan, sedangkan retakan yang dalam 

menyebabkan jatuhan runtuh miring ke belakang. Penyebab terjadinya 

jatuhan meliputi pelapukan, perubahan temperatur, tekanan air atau 

penggalian/penggerusan bagian bawah lereng. Jatuhan dapat terjadi pada 

semua jenis batuan di sepanjang kekar, bidang dasar, atau zona patahan 

lokal (Hardiyatmo, 2012). Longsor jenis jatuhan (falls) dapat dilihat lebih 

jelas gambarannya pada Gambar 1.3. 

2. Topples (Robohan) 

Robohan..adalah robohnya batuan umumnya bergerak melalui 

bidang-bidang diskontinyu yang sangat tegak pada lereng. Bidang 

diskontinyu ini berupa retakan pada batuan seperti pada jatuhan. Tipe 

gerakan hampir sama dengan jatuhan, namun batuan mengguling hingga 

roboh yang berakibat batuan lepas dari permukaan lerengnya. Faktor utama 

robohan yaitu air yang mengisi retakan (Hardiyatmo, 2012). Tampilan jenis 

longsor topples dapat dilihat pada Gambar 1.3. 

3. Slides (Longsor) 

Longsor adalah gerakan menuruni lereng oleh material penyusun 

lereng, melalui bidang gelincir pada lereng. Seringkali dijumpai tanda-tanda 

awal gerakan berupa retakan berbentuk lengkung tapal kuda pada bagian 

permukaan lereng yang mulai bergerak. Bidang gelincir ini dapat berupa 

bidang yang relatif lurus ataupun bidang lengkung ke atas. Massa tanah 
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yang bergerak bisa menyatu atau terpecah-pecah (Hardiyatmo, 2012). 

Tampilan jenis longsor slides dapat dilihat dalam gambar 1.3. yang dapat 

dibedakan berdasarkan bidang gelincirnya yaitu: 

a. Longsor dengan bidang longsor lengkung atau longsor rotasional 

(rotasional slides) 

b. Longsor dengan bidang longsor datar atau longsor translasional 

(translational slides) 

4. Lateral spread (Sebaran Lateral) 

Sebaran lateral adalah kombinasi dari meluasnya massa tanah dan 

turunnya massa batuan terpecah-pecah ke dalam material lunak di 

bawahnya (Hardiyatmo, 2012). Material tanah atau batuan yang bergerak 

dengan cara perpindahan translasi pada bagian dengan kemiringan landai 

sampai datar. Pergerakan terjadi pada lereng yang tersusun atas tanah lunak 

dan terbebani oleh massa tanah di atasnya. Sebaran dapat terjadi sebagai 

akibat liquefaction tanah granuler atau keruntuhan tanah kohesif lunak di 

dalam lereng (Schuster dan Fleming, 1982 dalam Hardiyatmo 2012). Jenis 

longsor spreads dapat dilihat tampilannya pada Gambar 1.3. 

5. Flows (Aliran) 

Aliran...yaitu gerakan hancuran material ke bawah lereng dan 

mengalir seperti cairan kental. Aliran massa yang berupa aliran fluida 

kental. Aliran pada bahan rombakan dapat dibedakan menjadi aliran debris 

(debris flow), debris avalanche, aliran tanah (earth flow), aliran lumpur 

(mud flow) dan creep. Gambaran jenis longsor flows dapat dilihat pada 

Gambar 1.3. 

a. Debris Flow (Aliran Debris) 

Aliran debris adalah bentuk gerakan massa yang cepat dengan 

material kombinasi tanah, batuan, bahan organik, udara dan air. Aliran 

debris biasanya disebabkan oleh aliran permukaan yang intens karena 

hujan lebat dan banjir tiba-tiba..yang mengikis dan memindahkan 

tanah longsor atau batu di lereng curam (Varnes, 1978). 

b. Debris Avalanche 
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Debris avalanche adalah..variasi aliran material yang sangat 

cepat hingga sangat cepat (Varnes, 1978). 

c. Earth Flow (Aliran Tanah) 

Aliran tanah banyak terjadi pada tanah berlempung dan 

berlanau sehabis hujan lebat...Aliran disebabkan oleh kenaikan 

berangsur-angsur tekanan pori dan turunnya kuat geser tanah. 

Kecepatan aliran tanah bergantung pada tingkat kemiringan lerengnya 

dan kadar air tanah (Hardiyatmo, 2012). 

d. Mud Flow (Aliran Lumpur)  

Aliran lumpur merupakan aliran tanah yang terdiri dari 

material yang cukup//basah yang mengalir dengan cepat dan 

mengandung setidknya 50 persen pasir, lanau, dan tanah liat (Varnes, 

1978). Aliran lumpur dapat terjadi pada kemiringan lereng 5° sampai 

15°. Aliran ini sering terjadi pada lempung retak-retak atau lempung 

padat yang berada di antara lapisan-lapisan pasir halus dengan tekanan 

air pori tinggi (Hardityatmo, 2012). 

e. Creep 

Creep adalah gerakan yang tidak stabil lambat, mantap, ke 

bawah dari tanah pembentuk//lereng atau batu. Gerakan ini 

disebabkan oleh tegangan geser yang cukup untuk menghasilkan 

deformasi permanen, namun terlalu kecil untuk menahan geser tanah 

(Varnes, 1978). 

6. Complex Movement (Gerakan Majemuk) 

Gerakan majemuk merupakan kombinasi dari dua atau lebih jenis 

tanah longsor. Gambaran mengenai jenis longsor complex ini dapat dilihat 

pada Gambar 1.3. 
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1.5.1.3 Parameter Kerawanan Longsor 

a. Curah Hujan 

Curah hujan menjadi parameter kerawanan longsor karena air 

dapat menambah beban tanah. Curah hujan dapat mempengaruhi kejadian 

longsor terkait dengan kondisi air dalam tanah. Apabila curah hujan tinggi 

maka jumlah air yang meresap dalam tanah akan semakin banyak sehingga 

beban tanah semakin berat. Air yang masuk ke dalam tanah menyebabkan 

tanah menjadi terciptanya rongga atau pori dan jika tanah tersebut berpasir 

maka tanah akan mudah turun ke bawah. Hujan yang deras menebabkan 

tanah jenuh air dan menyebabkan tanah tidak stabil dan jika tanah tersebut 

terletak di kemiringan yang curam maka kemungkinan terjadi longsor 

sangat besar. 

 

b. Kemiringan Lereng 

Kemiringan lereng merupakan perbandingan antara selisih 

ketinggian dengan jarak datar pada dua tempat yang dinyatakan dalam 

persen atau dalam derajad. Kemiringan ini memiliki pengaruh pada 

kejadian longsor kaitannya dengan kestabilan lereng. Semakin curam 

lereng maka beban yang di tanggung lereng akan semakin berat karena 

pengaruh gravitasi maka lereng makin tidak stabil. Maka dari itu, semakin 

curam lereng maka potensi kejadian longsor semakin besar. Beban yang 

berada pada lahan dengan kemiringan yang tinggi akan diteruskan ke 

tempat yang lebih rendah dengan bantuan daya tarik grafitasi bumi jika 

tanah sudah pada titik jenuh. Beban ini yang menyebabkan material yang 

di bawa oleh longsor. Parameter kerawanan longsor berpedoman dengan 

penelitian Kusratmoko dkk  tahun 2002 dan Balai Pengelolaan DAS dan 

Hutan Lindung Solo. 
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c. Penggunaan lahan 

Penggunaan lahan berkaitan dengan pemanfaatan lahan oleh 

manusia untuk tujuan tertentu atau kegiatan manusia pada bidang lahan 

tertentu. Penggunaan lahan menjadi parameter longsor karena dapat 

mempengaruhi kestabilan tanah ditinjau dari daya ikat tanahnya. Semakin 

bagus daya ikat tanah maka semakin kecil kemungkinan terjadi longsor. 

Daya ikat tanah bisa dipengaruhi dengan kandungan ikat yang ada di tanah. 

hal yang bisa mengikat tanah yaitu akar. Oleh karena itu penggunaan lahan 

yang banyak dengan vegetasi kemungkinan kecil terjadi longsor. Di sisi 

lain, vegetasi juga membantu dalam hal menyerap air. Sehingga air yang 

masuk ke dalam tanah di serap oleh vegetasi.  

 

d. Jenis Tanah 

Jenis tanah menjadi parameter kerawanan longsor karena 

mempengaruhi tingkat erodibilitas tanah. Erodibilitas tanah merupakan 

tingkat mudah tidaknya tanah itu terkikis (Kusratmoko dkk., 2002).  Jika 

tanah mudah terkikis maka kemungkinan terjadi longsor semakin besar. 

Jenis tanah yang mudah terkikis adalah tanah regososol. Sedangkan jika 

tanah dengan erodibilitas yang kecil kemungkinan terjadi longsor juga 

kecil. Jenis tanah dengan erodibilitas kecil contohnya adalah tanah latosol.  

Kemudian jenis tanah yang bersifat lempung dan pasir merupakan jenis 

tanah yang mudah meloloskan. 

1.5.1.4 Daerah Aliran Sungai 

Menurut Chay Asdak (2010) DAS adalah suatu wilayah daratan yang secara 

topografik dibatasi oleh punggung-punggung gunung yang menampung dan 

menyimpan air hujan untuk kemudian menyalurkan ke laut melalui sungai utama. 

DAS (watershed atau drainage basin) adalah suatu area di permukaan bumi yang 

didalamnya terdapat sistem pengaliran yang terdiri dari satu sungai utama (main 

stream) dan beberapa anak cabangnya (tributaries), yang berfungsi sebagai daerah 

tangkapan air dan mengalirkan air melalui satu outlet. karena DAS yang besar 
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terdiri dari Sub-DAS-Sub-DAS, maka secara umum pengertian Daerah Aliran 

Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan 

sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan dan 

mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau laut secara alami, yang 

batas di darat merupakan pemisah topografi dan batas di laut sampai dengan daerah 

perairan yang masih terpengaruh aktivitas di daratan. Sub-DAS adalah bagian DAS 

yang menerima air hujan dan mengalirkannya melalui anak sungai ke sungai utama 

(Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.32/MENHUT-

II/2009). 

Karakteristik DAS dapat diartikan sebagai gambaran spesifik sebuah DAS 

yang di cirikan oleh parameter-parameter yang berkaitan dengan keadaan 

morfometri, topografi, hidrologi, geologi, tanah, vegetasi, tata guna lahan dan 

manusia, menurut (Seyhan,1990). DAS dibagi menjadi menjadi 3 perwilayahan 

yang utama yaitu pertama DAS bagian hulu didasarkan pada fungsi konservasi yang 

dikelola untuk mempertahankan kondisi lingkungan DAS agar tidak terdegradasi 

yang antara lain dapat diindikasikan dari kondisi tutupan vegetasi lahan DAS, 

kualitas air, kemampuan menyimpan air (debit), dan curah hujan. Daerah hulu 

dicirikan sebagai daerah konservasi, mempunyai kerapan drainase yang lebih 

tinggi, merupakan daerah dengan kemiringan lereng lebih besar (lebih besar dari 

15%), bukan merupakan daerah banjir, pengaturan pemakaian air ditentukan oleh 

pola drainase. Kedua, DAS bagian tengah didasarkan pada fungsi pemanfaatan air 

sungai yang dikelola untuk dapat memberikan manfaat bagi kepentingan sosial dan 

ekonomi, yang antara lain dapat diindikasikan dari kuantitas air, kualitas air, 

kemampuan menyalurkan air, dan ketinggian muka air tanah, serta terkait pada 

prasarana pengairan seperti pengelolaan..sungai, waduk, dan danau. Ketiga, DAS 

bagian hilir didasarkan pada fungsi pemanfaatan air sungai yang dikelola untuk 

dapat memberikan manfaat bagi kepentingan sosial dan ekonomi, yang 

diindikasikan melalui kuantitas dan kualitas air, kemampuan menyalurkan..air, 

ketinggian curah hujan, dan terkait untuk kebutuhan pertanian, air bersih, serta 

pengelolaan air limbah. Daerah hilir DAS merupakan daerah pemanfaatan, 
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kerapatan drainase lebih kecil, merupakan daerah dengan kemiringan kecil sampai 

sangat kecil (kurang dari 8%). 

1.5.1.5 Penginderaan Jauh 

Penginderaan Jauh menurut Sutanto (1992) merupakan ilmu dan seni untuk 

memperoleh informasi mengenai suatu objek, daerah, atau fenomena melalui 

analisis data yang diperoleh dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan objek, 

daerah, atau fenomena yang dikaji. Penginderaan jauh dapat diaplikasikan ke 

berbagai bidang untuk tujuan tertentu. Salah satu manfaat penginderaan jauh yaitu 

lakukan pembaruan penggunaan lahan yang ada di sebuah wilayah dengan 

menggunakan citra sebagai acuan. Citra yang digunakan akan memperlihatkan 

kenampakan objek..yang ada dipermukaan bumi baik objek alami maupun buatan. 

Sebelum melakukan pengamatan citra terlebih dahulu diolah untuk mempermudah 

dalam proses interpretasi.  

Intepretasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengenali objek serta 

fenomena geografis yang ada pada suatu wilayah melalui gambaran citra. 

Intepretasi tersebut terbagi atas tiga tahap yakni deteksi, identifikasi dan analisis. 

Deteksi adalah pengenalan objek berdasarkan unsur intepretasi yang melekat pada 

objek, sedangkan identifikasi merupakan pengenalan objek secara lebih rinci 

dengan beberapa ciri yang ditunjukkan objek. Pengenalan objek merupakan bagian 

penting dalam interpretasi..citra. Untuk itu, identitas dan jenis objek pada citra 

sangat diperlukan dalam analisis pemecahan masalah. Karakteristik objek pada 

citra dapat digunakan untuk mengenali objek yang dimaksud dengan unsur 

interpretasi. 

1.5.1.6 Sistem Informasi Geografi 

Menurut Prahasta (2002) pada dasarnya, istilah sistem informasi geografis 

(SIG) merupakan gabungan dari tiga unsur pokok : sistem, informasi dan geografis, 

dengan melihat unsur – unsur pokoknya maka jelas SIG merupakan salah satu 

sistem informasi yang dimana lebih menekankan pada unsur informasi 

geografisnya Istilah “informasi geografis” mengandung pengertian informasi 
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mengenai tempat-tempat yang terletak di permukaan bumi, dan informasi mengenai 

keterangan-keterangan (atribut) yang terdapat di permukaan bumi yang posisinya 

diberikan atau diketahui.  

SIG pada dasarnya terbentuk dari berbagai komponen yang saling 

berinteraksi dengan fungsi masing-masing membentuk sebuah kesatuan yang kita 

namakan sebagai sistem.. komponen tersebut adalah Perangkat Keras (Hardware), 

Data (Data), Perangkat Lunak (Software), Manusia (User)  dan Metode (Method). 

1. Perangkat Lunak (Software). 

Software merupakan sistem modul yang berfungsi untuk 

mengoperasikan sistem informasi geografis. Sebuah Software SIG harus 

menyediakan..fungsi dan tool yang mampu melakukan penyimpanan data 

analisis dan menampilkan informasi geografis. Dengan demikian elemen 

yang harus terdapat dalam komponen Software SIG adalah tools untuk 

melakukan input dan transformasi data geografis, sistem manajemen basis 

data, tools yang mendukung query geografis, analisis dan visualisasi, 

Geographical User Interface (GUI) untuk memudahkan akses pada tools 

geografi. Software dalam penelitian ini berperan untuk melakukan proses 

overlay, penghitungan luasan, dan melakukan layouting, software yang 

digunakan adalah ArcGIS 10.2. 

2. Perangkat Keras (Hardware). 

Sistem  informasi  geografis  memerlukan  spesifikasi  komponen  

hardware yang sedikit lebih tinggi dibanding spesifikasi komponen sistem 

informasi lainnya. Hal ini disebabkan karena data-data yang digunakan 

dalam SIG, penyimpanannya membutuhkan ruang yang besar dan dalam 

proses analisanya membutuhkan memory yang besar dan processor yang 

cepat. Beberapa hardware yang sering digunakan dalam sistem informasi 

geografis adalah laptop atau seperangkat komputer.  

 

3. Metode (Method). 
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Sistem informasi geografis sudah diaplikasikan dalam berbagai 

bidang seperti pertanian, lingkungan manajemen sumber daya alam, 

parawisata, geologi, perencanaan, dan lain sebagainya. keunggulan sistem 

informasi geografis sehingga..digunakan pada bidang-bidang tersebut 

adalah karena kemampuannya mengintegrasikan antara data spasial dan 

data atribut sehingga..dalam analisisnya mampu menghasilkan informasi 

yang kompleks. Metode yang paling berperan disini adalah dissolve, 

intersect, dan clip. 

 

4. Manusia (User). 

Komponen..manusia memegang peranan yang sangat menentukan, 

karena tanpa manusia maka sistem tersebut tidak dapat diaplikasikan 

dengan baik. Jadi manusia menjadi komponen yang mengendalikan suatu 

sistem sehingga menghasilkan suatu analisa yang dibutuhkan.  

1.5.1.7 Kerawanan, Resiko, dan Bahaya 

Menurut Ramli (2010), bahaya (VULNERABILITY) adalah segala sesuatu 

yang termasuk situasi atau tindakan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan atau 

cedera pada manusia, kerusakan atau gangguan pada manusia, kerusakan atau 

gangguan lainnya. Menurut Sucofindo, (2008) bahaya atau VULNERABILITY 

adalah sumber atau suatu keadaan yang memungkinkan atau dapat menimbulkan 

kerugian berupa cedera, penyakit, kerusakan ataupun kemampuan melakukan 

fungsi yang telah ditetapkan.  

Risiko (risk) adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada 

suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, 

jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, 

dan gangguan kegiatan masyarakat. Sedangkan kerawanan adalah adalah kondisi 

atau karakteristik geologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, 

politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu 

yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan 

mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak bahaya tertentu (UU RI No. 
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24 Tahun 2007). Dengan adanya pemetaan kerawanan longsor Sub-DAS 

Dengkeng, masyarakat bisa mencegah terjadinya encana dengan cara membuat 

terasiring di daerah yang cenderung mempunyai kemiringan lereng yang tinggi, 

mereboisasi hutan, dan membangun rumah yang letaknya di daerah yang tidak 

rawan longsor. 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian longsor sebelumnya menggunakan beberapa metode dan 

pemodelan salah satunya adalah penelitian oleh (Wibowo 2009) mengunakan 

permodelan SINMAP (Stability Index Mapping) untuk mengetahui wilayah rentan 

longsor di Kecamatan Cicalengka. Variabel yang digunakan berupa ketinggian dan 

penggunaan lahan diekstraksi dari peta RBI Indonesia skala 1:25000 sedang 

variabel lain berupa nilai kohesi tanah dan akar, sudut gesek tanah, transmisivitas 

air, dan effective recharge rate diperoleh dari studi literatur. Wilayah rentan longsor 

ditunjukkan dengan nilai SI (Stability Index). Perbedaan dengan penelitian ini 

adalah software yang digunakan dan pemodelan yang dilakukan. Software yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah ArcGIS 1.2 sedangkan pemodelannya 

menggunakan overlay dengan analisis berjenjang tertimbang.  

Penelitian dilakukan di Sub-DAS Gintung oleh Hadmoko Pramudianti pada 

tahun 2012. Lokasi ini berada di tiga kecamatan. Kecamatan tersebut adalah Loano, 

Kaligesing dan Purworejo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat 

akurasi model determistik dalam memetakan daerah rawan longsor di Sub-DAS 

Gintung. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif 

kuantitatif. Pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data secara 

observasi di lapangan untuk pengukuran, pengamatan dan pengambilan sampel 

tanah. penelitian ini menggunakan software ILWIS dan output dari penelitian ini 

adalah Peta Komparasi metode heuristik dan determinisik Sub-DAS Gintung 

Kabupaten Purworejo model deterministik menggunakan ILWIS cukup baik dalam 

hal spasial, namun memiliki kelemahan pada analisis temporalnya. Hal ini karena 

metode ini terbatas pada pemodelan longsor aktual dan hanya didasarkan atas hasil 
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pengujian dan perhitungan terhadap parameter geoteknik tanah serta kualitas data 

DEM yang digunakan...Tidak akan ada perubahan hasil pemodelan meskipun ada 

penambahan jumlah data kejadian longsor. Perbedaan dengan penelitian yang 

dilakukan terletak pada software yang digunakan. Software yang digunakan pada 

penelitian ini adalah ArcGIS 10.2 sehingga analisis Sistem Informasi geografisnya 

lebih mudah dalam pengelolaan Sistem Informasi Geografis-nya atau dalam metode 

overlay-nya. ILWIS merupakan software yang bagus untuk pengelolaan data 

berbasis raster sedangkan ArcGIS software ang lebih bagus untuk mengolah data 

berbasis vektor. 

Penelitian untuk pemetaan kerawanan longsor dengan sumber Kusratmoko 

dkk. (2002) pernah di lakukan sebelumya oleh Arifin, Kahar, Sasmito (2015). 

Penelitian ini menggunakan data citra pengindraan jauh Quickbird dan SIG (Sistem 

Informasi Geografis) dengan melakukan pembobotan terhadap parameter yang 

mempengaruhi terjadinya longsor, yaitu: kelerengan, penggunaan lahan, jenis 

tanah,  ketinggian, dan curah hujan dan membandingkan dua metode pembobotan 

parameter. Hasil dari Penelitian ini adalah peta kerawanan longsor yang dibagi 

menjadi lima kelas kerawanan yaitu: aman, agak rawan, cukup rawan, sangat 

rawan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah kota Depok 

masuk dalam kelas cukup rawan yaitu 55,36%, kemudain hasil tersebut 

dibandingkan dengan metode Bagus Sulistiarto, namun hasil validasi metode Bagus 

Sulistiarto hanya mencapai 40,79%. Perbedaan dengan penelitian yang sedang 

dilakukan terletak pada parameter. Penelitian yang sedang dilakukan parameternya 

tidak ada parameter ketinggian. Kemudian wilayah kajian penelitian yang sedang 

dilakukan adalah Sub-DAS. Dari beberapa penelitian sebelumnya dan perbedaan 

dengan penelitian ang sedang dilakukan dapat dilihat pada tabel 2.1.  
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 Tabel 1. 1 Penelitian Sebelumnya 

Peneliti   Judul Metode Hasil 

Wibowo 

(2009) 

Identifikasi Wilayah 

Rentan Longsor di 

Kecamatan 

Cicalengka, 

Kabupaten Bandung 

Pemodelan Stability Index Mapping 

(SINMAP). Parameternya adalah Peta RBI, 

Peta Jenis Tanah, Peta Penggunaan Lahan, 

dan Data Nilai Kohesi (C), Internal Friction 

Angle 

Peta hasil Stability Index  

Hadmoko 

Pramudianti 

(2012) 

Analisis Stabilitas 

Lereng Menggunakan 

Model Deterministik 

untuk Zonasi Rawan 

Longsor di Sub-DAS 

Gintung, Kabupaten 

Purworejo 

Penelitian ini menggunakan Metode 

Deterministik Menggunakan Software ILWIS 

dengan parameter data DEM, Data Fisik, dan 

Geoteknik Tanah. 

Peta Komparasi metode 

heuristik dan determinisik 

Sub-DAS Gintung 

Kabupaten Purworejo 
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Peneliti   Judul Metode Hasil 

Arifin, 

Kahar, 

Sasmito 

(2015) 

Studi Area Longsor 

Kota Depok dengan 

Metode Pembobotan 

Parameter 

Perbandingan Metode Pembobotan 

Parameter menurut Kusratmoko dkk. (2002) 

dan  Sulistiarto (2009). Parameter penelitian 

ini adalah data ketinggian, peta kemiringan 

lereng, peta jenis tanah, peta curah hujan, 

data kejadian Longsor di Kota Depok, dan 

Citra Quickbird Kota Depok tahun 2012. 

Peta Kerawanan Longsor 

Kota Depok Metode Eko 

Kusratmoko  dan Peta 

Kerawanan Longsor Kota 

Depok Metode Bagus 

Sulistiarto 

Putra 

Setiawan 

(2020) 

Aplikasi Sistem 

Informasi Geografis 

Untuk Pemetaan 

Kerawanan Longsor 

di Sub-DAS 

Dengkeng 

Penelitian ini menggunakan Pendekatan 

kuantitatif berjenjang tertimbang menurut 

dengan Parameter penelitian adalah Shapefile 

Administrasi, Shapefile Jenis Tanah, 

Shapefile Penggunaan Lahan, data curah 

hujan dan titik kejadian longsor Sub-DAS 

Dengkeng. 

Peta Kerawanan Longsor di 

Sub-DAS Dengkeng 
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1.6 Kerangka Penelitian 

Longsor  merupakan perpindahan material pembentuk lereng berupa 

batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut, bergerak 

menuruni lereng secara lambat hingga cepat oleh pengaruh langsung gravitasi. 

Macam – macam longsor adalah : jatuhan (fall), robohan (topple), longsor (slide), 

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

movement). 

Pemetaan kerawanan longsor menggunana Sistem Informasi Geografis 

(SIG) bisa dilakukan dengan lebih mudah dan cepat dibadingkan dengan metode 

lainnya. Dengan Sistem Informasi Geografis ini kerawanan longsor dapat 

dimodelkan dengan output sebuah peta. Hal - hal yang mempengaruhi kerawanan 

longsor adalah penggunaan lahan, kemiringan lereng, curah hujan, dan erodibilitas 

tanah. Tingkat kerawanan bahaya tanah longsor diperoleh dengan cara memberikan 

bobot setiap parameter. Bobotnya sesuai dengan pengaruh terhadap longsor. 

Kemiringan lereng lebih pengaruh terhadap longsor dibandingkan penggunaan 

lahan, oleh karena itu kemiringan lereng mempunyai bobot yang lebih besar.  

Setelah dibobotkan kemudian parameter tersebut di sajikan dengan peta tematik 

dengan bantuan Sistem Informasi Geografis yang kemudian di analisis 

menggunakan SIG sehingga akan diperoleh peta kerawanan longsor. 
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1.7 Batasan Operasional 

1. 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 (UU RI No. 24 Tahun 2007) 

2. Kerawanan adalah kondisi atau karakteristik geologis, hidrologis, 

klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada 

suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan 

mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk 

menanggapi dampak bahaya tertentu (UU RI No. 24 Tahun 2007) 

3. Longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan 

rombakan, tanah, atau material campuran tersebut, bergerak ke bawah 

(Dwikorita, 2005). 

4. Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan 

satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi 

menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke 

danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah 

topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih 

terpengaruh aktivitas daratan (Asdak, 2010).  

5. Sistem Informasi Geografis adalah perangkat lunak yang dapat digunakan 

untuk memasukkan, menyimpan, memanipulasi, menampilkan dan 

mengeluarkan informasi geografis beserta atributnya (Prahasta, 2009).  

 

 


