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                                                                 BAB I 

        PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia terletak di tiga lempeng tektonik aktif antara lain Lempeng 

Eurasia disebelah utara, Lempeng Indo-Australia disebelah selatan dan Lempeng 

Pasifik disebelah timur. Bagian selatan dan timur Indonesia menunjukkan adanya 

lengkungan vulkanik yang membentang dari Pulau Sumatera, Jawa, Nusa 

Tenggara dan Sulawesi. Ketiga lempeng tersebut saling bergerak dan 

bertumbukan yang menyebabkan terjadinya penunjaman Lempeng Indo-Australia 

ke bawah Lempeng Eurasia yang menimbulkan terjadinya bencana alam. Negara 

dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi salah satunya Negara Indonesia. 

Potensi rawan bencana yang tinggi di Indonesia disebabkan oleh letak geografis 

yang berada di tiga pertemuan lempeng tektonik. Tumbukan lempeng tektonik 

berdampak terhadap terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, erupsi 

gunungapi, longsorlahan, tsunami. Sehingga Indonesia disebut sebagai negara 

dengan super market bencana. Kondisi iklim Indonesia yang berupa iklim tropis 

terdiri dari dua musim yaitu panas dan hujan  yang disertai perubahan suhu, cuaca 

dan arah angin yang ekstrim memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif 

berupa kondisi permukaan dan batuan yang relative beragam serta kondisi iklim 

secara fisik dan kimiawi akan menghasilkan tanah yang subur. Namun akan 

berdampak buruk terhadap manusia seperti terjadinya bencana hidrometeorologi 

berupa banjir, tanah longsor, kekeringan dsb. Bencana longsorlahan dapat terjadi 

di wilayah lereng pegunungan, ketika musim penghujan dengan curah hujan yang 

sangat tinggi dan kondisi tanah yang tidak stabil.  

Longsorlahan merupakan bagian dari suatu gerakan massa tanah atau batuan 

hasil dari pencampuran keduanya yang menuruni atau keluar lereng akibat 

terganggunya kestabilan tanah. Secara alamiah, longsorlahan dapat disebabkan 

oleh morfologi permukaan bumi, litologi, penggunaan lahan, curah hujan dan 
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geologi. Selain faktor alami longsorlahan juga disebabkan oleh faktor aktivitas 

manusia seperti penambangan, pemotongan lereng dsb. Menurut Verstappen 

Tahun 1983 bahawa nilai suatu lahan yang rendah atau memiliki kondisi geologi 

dan jenis medan yang kurang baik apabila tidak diperhatikan secara cermat dalam 

perluasan lahan maka dapat menyebabkan terjadinya bencana alam longsorlahan. 

Akibat dari bencana longsorlahan menimbulkan kerusakan secara langsung seperti 

rusaknya lahan pertanian, banyaknya korban jiwa dan rusaknya fasilitas umum. 

Menurut Data dari BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) 

Provinsi Jawa Tengah sebanyak 34 lokasi rawan terhadap bencana longsorlahan 

yang tersebar diberbagai wilayah. Terdapat dua puluh sembilan Kota atau 

Kabupaten yang mengalami bencana longsorlahan antara lain Cilacap, 

Purbalingga, Kebumen, Purworejo, Banjarnegara, Banyumas, Klaten, 

Karanganyar, Wonosobo, Semarang, Pati, Kudus, Jepara. Bencana longsorlahan 

yang terjadi setiap tahunnya menyebabkan timbulnya kerusakan dan korban jiwa. 

Bencana longsorlahan yang terjadi di Jawa Tengah disebabkan oleh berbagai 

faktor diantaranya bentuk morfologi, jenis tanah, geologi, kemiringan lereng dan 

curah hujan. Menurut data bencana PUSDALOPS PB-BPBD mulai tanggal 1 

Januari sampai 9 November 2020 data bencana tanah longsor terjadi sebanyak 

1.037 kali. Hasil rekapitulasi data bencana di Provinsi Jawa Tengah disajikan pada 

Tabel 1 sebagai berikut. 

Tabel 1 Data Bencana di Provinsi Jawa Tengah 

Kabupaten/Kota 
Bencana 

Longsor 

Bencana 

Banjir 

Bencana 

Angin 

Cilacap 89 33 62 

Banyumas 123 28 36 

Purbalingga 57 3 34 

Banjarnegara 34 1 1 

Kebumen 13 4 5 

Purworejo 39 3 24 

Wonosobo 17 1 6 

Magelang 166 2 31 

Boyolali 10 5 3 
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Lanjutan Tabel 1 

Klaten 3 6 12 

Sukoharjo 2 6 4 

Wonogiri 18 6 10 

Karanganyar 24 - 9 

Sragen 6 3 11 

Grobogan 3 25 14 

Blora 3 7 6 

Rembang 4 2 4 

Pati 16 27 12 

Kudus 20 11 11 

Jepara 32 14 46 

Demak - 11 9 

Semarang 16 2 5 

Temanggung 53 9 16 

Kendal 35 20 34 

Batang 17 11 7 

Pekalongan 9 4 6 

Pemalang 28 22 24 

Tegal 8 12 9 

Brebes 69 12 27 

Kota Surakarta - - 4 

Kota Salatiga - - - 

Kota Semarang 123 24 34 

Kota Pekalongan - 7 2 

Kota Tegal - 6 1 

Total 1.037 327 519 

Sumber : PUSDALOPS PB-BPBD Provinsi Jawa Tengah 

 

Kudus merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang rawan 

mengalami bencana alam. Wilayah Kabupaten Kudus yang bagian utara, topografi 

wilayahnya berupa Pegunungan yang mengakibatkan wilayah sebelah utara 

Kabupaten Kudus rawan bencana longsorlahan. Secara administratif Kabupaten 

Kudus memiliki sembilan Kecamatan antara lain Kecamatan Kaliwungu, 

Kecamatan Kota, Kecamatan Mejobo, Kecamatan Jati, Kecamatan Undaan, 

Kecamatan Bae, Kecamatan Jekulo, Kecamatan Gebog dan Kecamatan Dawe. 

Secara geografis Kecamatan Gebog dan Kecamatan Dawe terletak di lereng 
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Pegunungan Muria sehingga wilayah tersebut rawan akan bencana longsorlahan. 

Kabupaten Kudus memiliki topografi yang beragam dengan tingkat kemiringan 

yang beragam antara lain 0-8%, 8-15%, 15-25%, 25-45%, dan >45%. Wilayah 

Kabupaten Kudus yang berada di zona sesar aktif mengakibatkan terjadinya 

gempa tektonik dengan kekuatan magnitudo 3 yang mengguncang wilayah 

Kabupaten Kudus dan daerah sekitarnya. Menurut Daryono selaku kepala mitigasi 

gempa bumi dan tsunami berkata, bahwa lokasi episenter dan kedalaman 

hiposenter termasuk kedalam jenis gempa kerak dangkal (shallow crustal 

earthquake) yang dipicu oleh aktivitas sesar muria (muria fault). Wilayah muria 

dan sekitarnya secara tektonik cukup kompleks karena terdapat beberapa sesar 

aktif. Antara lain berupa sesar lasem, sesar muria, sesar naik pati (pati thrust) dan 

sesar semarang. Sesar muria merupakan salah satu sesar aktif yang memiliki 

magnitude tertarget 6,2 dengan laju geser sekitar 1 mm per tahun. Gempa tektonik 

yang dipicu sesar muria menjadi pengingat agar masyarakat waspada terhadap 

keberadaan sesar aktif di daratan yang jalurnya melintasi atau dekat dengan 

permukaan penduduk. Sesar muria sendiri memiliki orientasi yang berarah barat 

daya sampai timur laut dengan jalur sesar melintasi Gunung Muria dan diduga 

sesar terus menerus menuju kelaut (Kompas, 2020). Terkait dengan terjadinya 

bencana longsorlahan disebabkan oleh faktor pengontrol berupa gangguan 

kestabilan lereng dan proses pemicu longsoran. Proses pemicu longsoran dapat 

disebabkan oleh peningkatan kandungan air dalam lereng, getaran pada lereng 

akibat gempa bumi atau adanya ledakan, adanya peningkatan beban yang 

melampaui daya dukung tanah atau kuat geser tanah, serta pemotongan kaki 

lereng secara sembarangan.    

Kecamatan Dawe merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten 

Kudus yang memiliki jenis topografi beragam yang berkisar dari 8 - >45%, 

gerakan tanah di wilayah Kecamatan Dawe memasuki zona kerawanan gerakan 

tanah tinggi yang disebabkan oleh faktor berupa kelerengan yeng terjal dan 

sebagian terjadi karena aktivitas manusia berupa penggundulan hutan. Tebal 

tanahnya mencapai 0,3 - >5 m dengan jenis batuan berupa tuf, tuf pasiran, breaksi 
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andesit dan lava dari formasi lava muria serta batu pasir yang berasal dari formasi 

patiayam.  

Jumlah penduduk di Kecamatan Dawe setiap tahunnya mengalami 

peningkatan. Berikut merupakan jumlah penduduk lima tahun terakhir di 

Kecamatan Dawe dapat dirinci pada Tabel 2 antara lain sebagai berikut: 

Tabel 2 Jumlah penduduk di Kecamatan Dawe lima tahun terakhir 

Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 

Jumlah 

Penduduk 
105.776 107.000 108.334 109.646 110.840 

Sumber : BPS Kecamatan dawe dalam Angka Tahun 2020 

Berdasarkan data jumlah penduduk di Kecamatan Dawe pertumbuhan 

penduduk mengalami peningkatan di tiap tahunnya. Jumlah penduduk mengalami 

peningkatan sebanyak lebih dari 1.000 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk tiap 

tahunnya menyebabkan kebutuhan akan lahan sebagai tempat hunian dan aktivitas 

ekonomi meningkat. Jumlah penduduk yang meningkat setiap tahunnya disertai 

dengan luas wilayah desa yang berbeda-beda di Kecamatan Dawe berakibat 

terhadap tingkat kepadatan di wilayah tersebut. Berikut merupakan Jumlah 

Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk di masing-masing Desa dapat 

dilihat pada Tabel 3 antara lain. 

Tabel 3 Kepadatan Penduduk di Kecamatan Dawe 

Desa Jumlah 

Penduduk 

Luas 

Wilayah 

(Km2) 

Kepadatan 

Penduduk 

Samirejo 3.990 1,54 2591 

Cendono 3.034 3,69 822 

Margorejo 10.539 6,09 1731 

Rejosari 44.555 3,83 1163 

Kandang Mas 12.605 12,92 976 

Lau 5.688 7,4 769 

Piji 7.999 5,54 1444 

Puyoh 6.944 4,58 1516 

Soco 4.463 7,02 636 
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Lanjutan Tabel 3 

Ternadi 3.096 4,05 764 

Kajar 4.382 5,04 869 

Cranggang 5.228 5,38 972 

Tergo 3.605 3,41 1057 

Glagah Kulon 1.733 1,52 1140 

Dukuh 

Waringin 

1.551 2,54 611 

Kuwukan 1.721 2,28 755 

Colo 4.071 5,84 697 

Japan 3.789 3,17 1195 

Sumber : Data Portal Desa 

 

Jumlah Penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya akan 

mempengaruhi tingkat kepadatan penduduk terhadap tingkat bencana longsor di 

Kecamatan Dawe. Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk 

di Kecamatan Dawe bervariasi. Wilayah dengan tingkat Kepadatan terkecil 

terdapat pada Desa Dukuh Waringin sedangkan tingkat Kepadatan Penduduk 

terbesar berada pada Desa Samirejo. Luas wilayah di Kecamatan Dawe mencapai 

85,84 Km
2
.  Luas lahan bukan sawah di Kecamatan Dawe jauh lebih besar dari 

pada luas lahan sawah. Berdasarkan Data BPS Kecamatan Dawe tahun 2020 

15,75% berupa lahan sawah dan 84,24% berupa lahan non sawah. 

Berdasarkan Data dari BPS Kecamatan Dawe dalam Angka Tahun 2020 

fasilitas ekonomi di Kecamatan Dawe sangat beragam terdiri dari: Kelompok 

Pertokoan,Pasar,Minimarket/Swalayan,Toko/Warung/Kelontong,Restoran/Rumah 

Makan, Warung, Hotel, dan Losmen atau Wisma. Untuk Data jumlah Fasilitas 

Ekonomi dapat dilihat pada Diagram 1 berikut ini.  
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Diagram 1 Fasilitas Ekonomi di Kecamatan Dawe 

 

Sumber : BPS Kecamatan Dawe Tahun 2020 

 

Fasilitas Ekonomi yang dominan di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus 

berupa Toko/Warung Kelontong, Kedai Makan dan Losmen. Ketiga Fasilitas 

Ekonomi tersebut memiliki jumlah besar karena toko dan kedai makanan selalu 

dibutuhkan setiap hari.   

BPBD Kabupaten Kudus mencatat ada 25 bencana longsorlahan yang 

terjadi sepanjang bulan Januari sampai Oktober 2020. Jumlah terjadinya bencana 

longsorlahan meningkat dari pada tahun 2019 kejadian bencana longsor tercatat 9 

kali longsor.  Menurut kepala pelaksana harian Bapak Budi Waluyo mengatakan 

bencana yang terjadi dari bulan Januari sampai Oktober 2020 ada 25 bencana 

longsorlahan yang melanda di Kecamatan Dawe dan Kecamatan Gebog. Terlebih 

wilayah Indonesia mengalami fenomena la nina sehingga tingkat curah hujan 

mengalami peningkatan (Jawa Pos Radar Kudus,2020). Bencana longsor selain 

menimbulkan korban jiwa juga menghambat jalur mobilitas warga yang terjadi di 

Desa Colo yang menghubungkan wilayah Desa Colo dan Desa Kajar terjadi 

longsor sepanjang 10 meter, tidak ada korban jiwa karena wilayah yang 

mengalami longsor berupa persawahan dan tegalan namun lokasi longsor tersebut 



8 

 

mengganggu mobilitas warga setempat (Jawa Pos Radar Kudus,2020).  Terjadinya 

bencana longsorlahan di Kecamatan Dawe menewaskan dua orang pekerja 

bangunan karena tertimbun material longsor yang terjadi di Desa Soco, 

Kecamatan Dawe (Detik News,2020). Pada tahun 2019 longsor pernah terjadi di 

Desa Ternadi Kecamatan Dawe yang merusak halaman rumah warga. Untuk 

memperjelas terjadinya bencana longsorlahan di Kecamatan Dawe berikut 

merupakan dokumentasi atau bukti dapat dilihat pada Gambar 1 sampai Gambar 3 

sebagai berikut ini: 

  
 

Gambar 1 Bencana longsorlahan 

menghambat mobilitas warga 

Desa Colo dan Desa kajar 

Sumber : Jawa Pos Radar Kudus 

Gambar 2 Tewasnya dua pekerja 

bangunan di Desa Soco 

Kecamatan Dawe 

Sumber : Detik News 

Gambar 3 Longsor 

terjadi di Desa Ternadi 

tahun 2019 

Sumber : ISK  

 

Terjadinya bencana longsorlahan menyebabkan masyarakat mengalami 

kerugian baik pada aspek fisik dan non fisik. Kerugian dari aspek non fisik dapat 

berupa kerugian dari aspek psikologis masyarakat sedangkan untuk kerugian 

bencana longsorlahan dari aspek fisik dapat berupa tertutupnya akses jalan utama 

yang digunakan untuk mobilitas warga setempat, kerusakan sawah dan kebun 

milik warga, longsoran teras sungai dsb. Untuk meminimalisir terjadinya bencana 

longsorlahan yang menimbulkan kerugian segi materi, harta, benda dan 

keselamatan penduduk, sehingga perlu adanya pemetaan bahaya longsorlahan 

untuk mengetahui persebaran potensi longsor lahan dan kemampuan untuk 

menanggulangi bencana longsorlahan supaya risiko bencana di wilayah tersebut 

dapat dikurangi.  

Bencana longsorlahan yang sewaktu-waktu dapat mengancam masyarakat 

perlu dilakukan penanganan atau mitigasi seperti pemetaan longsorlahan 

menggunakan Sistem Informasi Geografis yang berfungsi untuk mengetahui 
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persebaran longsorlahan dan tingkat kerawanannya. Kemudian, adanya sosialisasi 

terkait kebencanaan dan adanya informasi yang mendukung warga sekitar untuk 

meminimalisir terjadinya bencana longsorlahan yang datang secara tiba-tiba 

supaya tidak memakan korban jiwa banyak dan kerugian begitu besar sehingga 

masyarakat perlu untuk mengetahui wilayah rawan bencana dan risiko yang 

terjadi. Analisis kerentanan sosial ekonomi terhadap bencana longsorlahan 

dimanfaatkan untuk mengurangi kerentanan atau ketidakmampuan masyarakat 

dalam menghadapi ancaman bencana dengan cara meningkatkan kapasitas 

disetiap wilayahnya. 

Jurnal penelitian dengan judul Kajian Spasial Evaluasi Rencana Tata 

Ruang Berbasis Kebencanaan di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah dengan 

peneliti Suryanta dan Nahib menyatakan bahwa analisis spasial berupa pola ruang 

yang didesain akan rawan bencana terdiri dari wilayah rawan banjir dan rawan 

longsor. Rawan longsor berdampak pada wilayah hutan lindung, kawasan 

pertanian tanaman pangan dan kawasan hutan produksi. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa kondisi exsisting sawah dan kawasan hutan yang 

bertampalan dengan wilayah yang rawan terhadap bencana longsor dan banjir 

maka Rencana Tata Ruang Wilayah layak untuk ditinjau kembali. Salah satu 

wilayah di Kabupaten Kudus dengan bencana longsor tinggi berada di wilayah 

Kecamatan Dawe sehingga perlu adanya implementasi pola ruang dan struktur 

ruang untuk mengkaji rekayasa penanggulangan wilayah rawan bencana secara 

structural berupa bangunan fisik, meningkatkan kapasitas masyarakat dan adanya 

alat peringatan dini untuk dipasang pada wilayah yang rawan bencanalongsor.   

Berdasarkan kejadian bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Kudus 

tiap tahunnya terkhusus bencana longsorlahan maka perlu dilakukan penelitian 

untuk mengetahui tingkat risiko di wilayah Kabupaten Kudus terkhusus di 

Kecamatan Dawe maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Analisis Risiko Sosial Ekonomi Longsorlahan di Kecamatan Dawe 

Kabupaten Kudus”. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas memuat rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat kerawanan bencana longsorlahan di Kecamatan Dawe 

Kabupaten Kudus? 

2. Bagaimana tingkat kerentanan sosial ekonomi terhadap bencana longsorlahan 

di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus? 

3. Bagaimana tingkat risiko sosial ekonomi longsorlahan di Kecamatan Dawe 

Kabupaten Kudus? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini antara lain : 

1. Untuk mengetahui tingkat kerawanan bencana longsorlahan di Kecamatan 

Dawe Kabupaten Kudus. 

2. Untuk menganalisis kerentanan sosial ekonomi terhadap bencana 

longsorlahan di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. 

3. Untuk mengetahui tingkat risiko sosial ekonomi bencana longsorlahan di 

Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. 

1.4  Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini antara lain : 

a. Sebagai informasi bagi penduduk dan pemerintah tentang daerah rawan 

bencana longsorlahan di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus 

b. Sebagai bahan tambahan dan bahan evaluasi tentang bencana longsorlahan 

untuk penelitian selanjutnya.  
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1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

a. Pengertian Bencana 

Bencana merupakan karakteristik mengenai gangguan terhadap pola hidup 

manusia, dampak terhadap struktur sosial, kerusakan pada aspek sistem 

pemerintahan, bangunan dll. Menurut International Strategy for Disaster 

Reduction (UN-ISDR-2002,24) bencana merupakan suatu kejadian yang 

disebabkan oleh alam atau ulah manusia yang terjadi secara tiba-tiba sehingga 

mengakibatkan hilangnya jiwa manusia, harta benda dan kerusakan lingkungan 

serta kejadian yang terjadi di luar kemampuan masyarakat dengan segala sumber 

dayanya.   

Sedangkan menurut UU No. 24 Tahun 2007 bencana merupakan suatu 

peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu 

kehidupan dan penghidupan masyarakat disebabkan oleh faktor alam, non alam 

maupun faktor manusia mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, 

kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.  

Kriteria suatu bencana antara lain berupa adanya peristiwa, terjadi karena 

faktor alam atau terjadi karena ulah manusia, bencana terjadi secara tiba-tiba, dan 

dampak dari terjadinya bencana berupa hilangnya harta benda, hilangnya jiwa 

manusia, lingkungan rusak dan kerugian dari sisi sosial ekonomi.  

 

b. Bahaya (hazard) 

Bahaya merupakan suatu fenomena alam yang berpotensi mengancam 

kehidupan manusia, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan. Sebelum 

melakukan suatu tindakan manajemen bahaya perlu untuk mengetahui tentang 

bahaya terlebih dahulu. Hal tersebut dilakukan untuk menemukan karakter dan 

jenis ancaman bencana yang terjadi sehingga dapat disusun mengenai 

perencanaan dan penanggulangan bencana yang efektif serta tepat. Bahaya sendiri 

dapat dibedakan menjadi tiga jenis antara lain bahaya alam yaitu ancaman bahaya 
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yang disebabkan oleh fenomena alam, bahaya manusia yaitu ancaman bencana 

yang disebabkan oleh kelalaian manusia dan bahaya sosial yaitu bahaya yang 

berdampak dari tindakan manusia untuk bertindak secara anti sosial.  

Jenis-jenis bahaya alam terdiri dari bahaya alam jenis hidrometeorologis, 

jenis bahaya alam geologis, jenis bahaya alam biologis. Untuk penjelasan 

selebihnya dapat dilihat pada Tabel 4.  

Tabel 4 Jenis Bahaya alam 

Jenis Uraian Contoh 

Hidrometeorologis 

Proses-proses alam atau 

gejala-gejala yang 

terkait dengan atmosfer, 

air, laut dan cuaca. 

Banjir, aliran debu dan 

lumpur, topan tropis, 

badai, angin, hujan dan 

bentuk-bentuk badai 

yang besar, badai salju, 

kekeringan dsb. 

Geologis 

Proses-proses atau 

gejala-gejala bumi yang 

alamiah. 

Pergerakan tanah, tanah 

longsor, gempa bumi, 

tsunami, kegiatan 

patahan geologis dsb. 

Biologis 

Proses-proses yang 

dipicu oleh organisme 

atau yang dibawa oleh 

vector biologis termasuk 

keterpaparan pada 

kuman yang membawa 

penyakit, racun dan 

bahan bioaktif 

Merebaknya wabah 

penyakit, meluasnya 

penularan atau hama 

yang disebabkan oleh 

tumbuhan atau hewan 

Sumber : Ulum, 2014 
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c. Kerentanan (Vulnerability) 

Kerentanan merupakan kondisi masyarakat yang menyebabkan tidak 

mampu dalam menghadapi suatu bahaya. Tingkat kerentanan dapat dibedakan 

menjadi kerentanan fisik, kerentanan sosial kependudukan dan ekonomi. 

Kerentanan fisik dapat menggambarkan mengenai kondisi fisik atau infrastruktur 

yang rawan terhadap bahaya tertentu. Kerentanan sosial menggambarkan tentang 

kondisi tingkat kerapuhan sosial masyarakat dalam menghadapi suatu bencana. 

Sedangkan kerentanan ekonomi menggambarkan suatu kondisi tingkat kerapuhan 

dalam menghadapi ancaman bahaya. Menurut AVDC dalam Ulum, 2014 

kerentanan dikelompokkan dalam 5 kategori  yaitu :  

1. Kerentanan fisik (physical vulnerability) terdiri dari umur dan konstruksi 

bangunan, materi penyusun bangunan, infrastruktur jalan, dan fasilitas 

umum. 

2. Kerentanan sosial (social vulnerability) terdiri dari persepsi tentang risiko 

dan pandangan hidup masyarakat yang berkaitan dengan budaya, agama, 

etnik, interaksi sosial, jenis kelamin, umur serta kemiskinan.  

3. Kerentanan ekonomi (economic vulnerability) terdiri dari pendapatan, 

investasi, dan potensi kerugian barang atau persediaan yang timbul.  

4. Kerentanan lingkungan (environmental vulnerability) terdiri dari air, udara, 

tanah, flora dan fauna. 

5. Kerentanan kelembagaan (institutional vulnerability) terdiri dari sistem 

penanggulangan bencana tidak ada, sistem pemerintahan yang buruk, dan 

peraturan yang tidak sinkron.  

 

d. Risiko Bencana (Disaster Risk)  

Risiko bencana adalah interaksi antara tingkat kerentanan daerah dengan 

ancaman bahaya. Ancaman bahaya, khususnya bahaya alam bersifat tetap karena 

dinamika proses alami pembangunan atau pembentukan muka bumi baik dari 

tenaga internal maupun eksternal. Sedangkan tingkat kerentanan daerah dapat 

dikurangi sehingga kemampuan dalam menghadapi ancaman tersebut semakin 

meningkat.  
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Risiko bencana dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 

R = f (  ) 

Keterangan : 

R : Risiko 

F  : Fungsi 

Bahaya menunjukkan kemungkinan terjadinya bencana alam maupun 

buatan disuatu tempat. Kerentanan ditunjukkan dengan kerawanan yang dihadapi 

masyarakat dalam menghadapi ancaman. Ketidakmampuan merupakan langkanya 

upaya atau kegiatan untuk mengurangi korban jiwa atau kerusakan. Semakin 

tinggi bahaya, kerentanan dan ketidakmampuan akan semakin besar pula risiko 

bencana yang dihadapi. Dengan demikian apabila bahaya dianggap suatu 

konstanta (tidak bisa dirubah/given) cara yang mudah untuk dilakukan adalah 

menurunkan tingkat kerentanan dan meningkatkan kemampuan sehingga risiko 

terhadap masyarakat apabila bencana terjadi akan berkurang. Terkait dengan 

pengurangan risiko bencana, upaya yang dilakukan berupa penurunan tingkat 

kerentanan karena hal tersebut relative lebih mudah dibandingkan dengan 

mengurangi atau memperkecil bahaya.  

 

e. Faktor – faktor Penyebab Bencana 

Menurut Nurjanah faktor penyebab terjadinya bencana dapat dibedakan 

menjadi 3 antara lain. 

1. Faktor alam (natural disaster) karena fenomena alam dan tanpa ada 

campur tangan manusia.  

2. Faktor non-alam (non-natural disaster) yaitu bukan karena fenomena 

alam dan juga bukan akibat perbuatan manusia  

3. Faktor sosial (man-made disaster) yang murni akibat perbuatan 

manusia misalnya konflik horizontal, konflik vertical dan terorisme.  

Secara umum faktor penyebab terjadinya bencana adalah adanya interaksi 

antara ancaman (hazard) dan kerentanan (vulnerability).  
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f. Pengertian Longsorlahan 

Longsor merupakan pergerakan massa tanah atau batuan yang menuruni 

lereng mengikuti gaya gravitasi akibat terganggunya kestabilan lereng. Apabila 

massa yang bergerak pada lereng ini didominasi oleh tanah dan gerakannya 

melalui suatu bidang pada lereng, baik berupa bidang miring maupun lengkung, 

maka proses pergerakan tersebut disebut sebagai longsoran tanah. Suripin (2002) 

mendefinisikan tentang tanah longsor merupakan bentuk dari erosi yang berakibat 

adanya gerakan massa tanah yang terjadi pada suatu saat dalam volume yang 

relatif besar. Ditinjau dari segi gerakannya, maka selain erosi longsor masih ada 

beberapa erosi yang disebabkan oleh gerakan massa tanah, yaitu rayapan (creep), 

runtuhan batuan (rock fall) dan aliran lumpur (mud flow). 

Menurut Subowo (2003), terdapat 6 (enam) jenis tanah longsor, antara lain: 

longsoran translasi, longsoran rotasi, pergerakan blok, runtuhan batu, rayapan 

tanah, dan aliran bahan rombakan seperti pada Tabel 5. Dari keenam jenis longsor 

tersebut, jenis longsor translasi dan rotasi paling banyak terjadi di Indonesia. Hal 

tersebut dikarenakan tingkat pelapukan batuan yang tinggi, sehingga tanah yang 

terbentuk cukup tebal. Sedangkan longsor yang paling banyak menelan korban, 

harta, benda dan jiwa manusia adalah aliran bahan rombakan. Hal tersebut terjadi 

karena longsor jenis aliran bahan rombakan ini dapat menempuh jarak yang cukup 

jauh yaitu bisa mencapai ratusan bahkan ribuan meter, terutama pada daerah-

daerah aliran sungai di daerah sekitar gunungapi. Kecepatan longsor jenis ini 

sangat dipengaruhi oleh kemiringan lereng, volume dan tekanan air, serta jenis 

materialnya. 

Tabel 5 Jenis-Jenis Longsor 

No Jenis Longsoran Sketsa Keterangan 

1 Longsoran Translasi 

 

 

 

Longsoran translasi 

merupakan 

pergerakan massa 

tanah dan batuan 

pada lereng gelincir 

berbentuk rata atau 

menggelembung 

landai 
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Lanjutan Tabel 5 

2 Longsoran Rotasi  

 

Longsoran rotasi 

adalah bergeraknya 

masa tanah dan 

batuan pada bidang 

gelincir berbentuk 

cekung. 

 

3 Pergerakan Blok  

 

Pergerakan blok 

merupakan 

bergeraknya batuan 

pada bidang gelincir 

berbentuk rata. 

Longsoran ini 

disebut longsoran 

translasi blok batu.  

4 Runtuhan Batu   

 

Runtuhan batu 

adalah runtuhan 

dengan jumlah besar 

batuan atau material 

lain yang bergerak. 

Bergerak ke bawah 

dengan cara jatuh 

bebas. Umumnya 

terjadi pada lereng 

yang terjal dan 

menggantung.  

5 Rayapan Tanah  

 

Rayapan tanah 

adalah jenis gerakan 

tanah yang bergerak 

lambat. Jenis gerakan 

tanah ini hampir 

tidak dapat dikenali. 

Rayapan tanah ini 

dapat menyebabkan 

tiang telepon, pohon 

miring.  

6 Aliran Bahan Rombakan  

 

Gerakan massa 

terjadi akibat massa 

tanah bergerak 

didorong oleh air.  

Sumber : Subowo, 2003 
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g. Faktor – Faktor yang menyebabkan terjadinya Bencana Longsorlahan 

Kejadian tanah longsor terdapat dimensi ruang dan waktu, longsor hanya 

dapat terjadi pada lereng perbukitan, pegunungan, bantaran sungai atau struktur 

timbunan. Longsorlahan dapat di ketahui melalui identifikasi faktor-faktor 

penyebab (causes) dan pemicu (tigger) terjadinya longsorlahan. 

Penyebab longsor dapat diartikan sebagai faktor-faktor yang membuat 

lereng menjadi rentan terhadap keruntuhan atau longsor pada lokasi dan waktu 

tertentu. Penyebab terjadinya longsorlahan meliputi faktor geologi, morfologi dan 

aktivitas manusia. Faktor penyebab disebut sebagai faktor yang membuat lereng 

mengalami kegagalan struktur yang membuat keadaan lereng tidak stabil. Pemicu 

adalah kejadian tunggal yang menyebabkan terjadinya longsorlahan. Kombinasi 

dari faktor-faktor penyebab (causes) membuat kondisi struktur lereng mengalami 

kegagalan, sedangkan trigger yang akhirnya menyebabkan terjadinya keruntuhan 

atau pergerakan. Faktor pemicu biasanya, mudah ditentukan setelah terjadinya 

tanah longsor. Secara umum, ketidakstabilan lereng atau mekanisme kegagalan 

struktur dapat dikelompokkan pada peningkatan nilai tegangan geser dan kuat 

geser tanah (Vernes, 1978). Berikut merupakan skema dari penyebab dan pemicu 

terjadinya longsorlahan dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

Gambar 4 Skema penyebab dan pemicu longsorlahan 

Sumber : Vernes 1978 dan modifikasi 



18 

 

Selain itu, Penyebab umum longsor lahan menurut TRB tahun 1996 sebagai 

berikut: 

Tabel 6 Penyebab umum Longsorlahan 

Kelompok Faktor Penyebab Sumber Penyebab 

Faktor Geologi 

a. Lapisan batuan yang lemah dan 

sensitive 

b. Pelapukan batuan 

c. Pergeseran batuan 

d. Retakan atau pertemuan lapisan 

batuan 

e. Perbedaan permeabilitas lapisan 

tanah 

f. Perbedaan kekuatan batuan 

(kaku,padat,plastis) 

Faktor Morfologi 

 

a. Pengangkatan tektonik atau vulkanik 

b. Lapisan es 

c. Erosi 

d. Perubahan letak beban pada lereng 

e. Kerusakan tanaman pelindung pada 

lereng 

Faktor Fisik 

 

 

a. Curah hujan yang sangat tinggi 

b. Pencairan es 

c. Hujan yang sangat lama 

d. Perubahan muka air tanah 

e. Gempa bumi 

f. Letusan vulkanik 
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Lanjutan Tabel 6 

Faktor Manusia 

a. Penggalian lereng 

b. Penggundulan hutan (deforestion) 

c. Penambangan 

d. Getaran-getaran buatan seperti 

percobaan nuklir 

Sumber : Agus S. M. 

Terdapat suatu prinsip bahwa tanah longsor terjadi bila gaya pendorong 

pada lereng lebih besar daripada gaya penahan. Gaya penahan dipengaruhi oleh 

kekuatan pada batuan dan kepadatan tanah. Sedangkan gaya pendorong 

dipengaruhi oleh besarnya sudut lereng, air, beban serta berat jenis tanah batuan. 

Faktor penyebab tanah longsor antara lain sebagai berikut: 

1. Hujan 

Ancaman tanah longsor biasanya dimulai pada bulan November karena 

intensitas curah hujan yang meningkat pada bulan tersebut. Musim kering yang 

panjang akan mengakibatkan terjadinya penguapan air dipermukaan tanah dengan 

jumlah besar. Hal itu berakibat munculnya pori-pori atau rongga tanah hingga 

terjadi retakan dan merekahnya tanah di permukaan. Terjadinya hujan lebat pada 

awal musim penghujan dapat menimbulkan longsor, karena melalui tanah yang 

merekah air akan masuk dan terakumulasi di bagian dasar lereng, sehingga 

menimbulkan gerakan lateral. Apabila ada pepohonan dipermukaannya, tanah 

longsor dapat dicegah karena air akan diserap oleh tumbuhan. Akar tumbuhan 

juga akan berfungsi untuk mengikat tanah.  

2. Lereng terjal 

Lereng yang terjal akan memperbesar gaya pendorong. Lereng yang terjal 

terbentuk karena pengikisan air sungai, mata air, air laut dan angin. Kebanyakan 

sudut lereng yang menyebabkan longsor adalah 180 apabila ujung lerengnya terjal 

dan bidang longsornya mendatar. 
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3. Tanah yang kurang padat dan tebal 

Jenis tanah yang kurang padat berupa tanah lempung atau tanah liat dengan 

ketebalan lebih dari 2,5 m dan sudut lereng lebih dari 220. Tanah jenis lempung 

memiliki potensi untuk terjadinya tanah longsor terutama bila terjadi hujan. Selain 

itu, tanah lempung rentan terhadap pergerakan tanah karena menjadi lembek 

terkena air dan pecah ketika suhu terlalu panas.  

4. Batuan yang kurang kuat 

Batuan endapan gunungapi dan batuan sedimen berukuran pasir dan 

campuran antara kerikil, pasir dan lempung umumnya kurang kuat. Batuan 

tersebut mudah menjadi tanah karena proses pelapukan dan umumnya rentan 

terhadap tanah longsor bila terdapat pada lereng yang terjal.  

5. Jenis tata lahan 

Tanah longsor banyak terjadi di daerah tata lahan persawahan, perladangan 

dan terdapat genangan air dilereng yang terjal. Pada lahan persawahan akarnya 

kurang kuat untuk mengikat butir tanah dan membuat tanah menjadi lembek dan 

jenuh dengan air sehingga mudah terjadi longsor. Untuk daerah perladangan, 

penyebabnya adalah karena akar pohonnya tidak dapat menembus bidang 

longsoran yang dalam dan umumnya terjadi di daerah longsoran lama.  

6. Getaran 

Getaran yang terjadi biasanya diakibatkan oleh gempabumi, ledakan, getaran 

mesin, dan getaran lalu lintas kendaraan. Akibat yang ditimbulkannya adalah 

tanah, badan jalan, lantai dan dinding rumah menjadi retak.  

7. Susut muka air danau atau bendungan  

Akibat susutnya muka air yang cepat di danau maka gaya penahan lereng 

menjadi hilang dengan sudut kemiringan waduk 220 mudah terjadi longsoran dan 

penurunan tanah yang biasanya diikuti oleh retakan.  

8. Adanya beban tambahan 

Terdapatnya beban tambahan seperti beban bangunan pada lereng dan 

kendaraan akan memperbesar gaya pendorong terjadinya longsor, terutama 

disekitar tikungan jalan pada daerah lembah. Akibatnya penurunan tanah dan 

retakan yang arahnya kearah lembah sering terjadi.  
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9. Pengikisan atau erosi 

Pengikisan banyak dilakukan oleh air sungai kearah tebing. Selain itu akibat 

penggundulan hutan disekitar tikungan sungai tebing akan menjadi terjal. 

10. Adanya material timbunan pada tebing 

Untuk mengembangkan dan memperluas lahan permukiman umumnya 

dilakukan pemotongan tebing dan penimbunan lembah.  

11. Bekas longsoran lama  

Longsoran lama umumnya terjadi selama dan setelah terjadi pengendapan 

material gunung api pada lereng yang relative terjal atau pada saat atau sesudah 

terjadi patahan kulit bumi. Bekas longsoran lama memiliki ciri-ciri: adanya tebing 

terjal yang panjang melengkung membentuk tapal kuda, umumnya dijumpai mata 

air pepohonan yang relative tebal karena tanahnya gembur dan subur,daerah 

badan longsor bagian atas umumnya relative landai, dijumpai longsoran kecil 

terutama pada tebing lembah. 

12. Adanya bidang diskontinuitas (bidang tidak sinambung)  

Bidang tidak sinambung ini memiliki ciri : bidang perlapisan batuan, bidang 

kontak antara tanah penutup dengan batuan dasar, bidang kontak antara batuan 

yang retak-retak dengan batuan yang kuat dll. 

13. Penggundulan hutan 

Tanah longsor umumnya banyak terjadi di daerah yang relative gundul 

dimana pengikatan air tanah sangat kurang.  
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h.Penyusunan Peta Risiko Bencana 

 

Gambar 5 Metode Penyusunan Peta Risiko Bencana 

Sumber : BNPB (2012) 

 

Pada Gambar 5 dijelaskan bahwa peta risiko bencana merupakan hasil dari 

overlay atau penggabungan dari peta ancaman, peta kerentanan serta peta 

kapasitas. Peta-peta tersebut didapatkan dari berbagai indeks yang dihitung dari 

data-data dan metode perhitungan tersendiri. Peta risiko bencana dibuat untuk 

dicatat bahwa digunakan untuk setiap jenis ancaman bencana di suatu kawasan. 

Metode perhitungan dan data yang digunakan untuk menghitung berbagai indeks 

berbeda di setiap ancaman.    

 

i. Sistem Informasi Geografis 

Sistem Informasi Geografis merupakan suatu rangkaian kegiatan 

pengumpulan, penataan, pengolahan dan penganalisisan data atau fakta spasial 

sehingga diperoleh suatu informasi spasial untuk dapat menjawab atau 
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menyelesaikan suatu masalah dalam ruang muka bumi. Sistem Informasi 

Geografis yakni sistem komputer yang mampu menangani tentang masalah 

basisdata spasial maupun basisdata nonspasial. Sistem ini merealisasikan lokasi 

geografi (data spasial) dengan informasi deskripsinya (non-spasial) sehingga para 

penggunanya dalam membuat peta (analog,digital) dan menganalisis informasinya 

dengan berbagai cara.  

 

j. Fungsi Analisis Spasial 

Fungsi analisis spasial terdiri dari : 

1. Klasifikasi (reclassify)  

Fungsi ini mengklasifikasikan kembali suatu data spasial menjadi data 

spasial yang baru dengan menggunakan kriteria tertentu. Misalnya dengan 

menggunakan data spasial ketinggian permukaan bumi (topografi), dapat 

diturunkan data spasial kemiringan atau gradien permukaan bumi yang 

dinyatakan dalam persentase nilai-nilai kemiringan.  

2. Network (Jaringan) 

Fungsi ini merujuk data spasial titik-titik (point) atau garis-garis (fines) 

sebagai suatu jaringan yang tidak terpisahkan. Fungsi network sering 

digunakan didalam bidang transportasi dan utility. 

3. Overlay 

Fungsi ini menghasilkan data spasial baru dari minimal dua data spasial.  

4. Buffering  

Fungsi ini akan menghasilkan data spasial yang baru berbentuk polygon 

atau zone dengan jarak tertentu dari data spasial yang menjadi 

masukannya.  

5. 3D analysis  

Fungsi ini terdiri dari sub-sub fungsi yang berhubungan dengan presensi 

data spasial dalam ruang 3 dimensi. Fungsi analisis spasial ini banyak 

menggunakan fungsi interpolasi. 
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6. Digital image processing  

Pengolahan citra digital fungsi ini dimiliki oleh perangkat Sistem 

Informasi Geografis yang berbasiskan raster. Fungsi analisis spasial ini 

terdiri dari banyak sub-sub fungsi analisis pengolahan citra digital. 

Contohnya adalah sub fungsi untuk koreksi radiometric, geometric, 

filtering, clustering dsb.  

 

k. Analisis Sistem Informasi Geografis dalam lingkungan fisik  

Terdapat lima tahapan dalam penyusunan Sistem Informasi Geografis yang 

terdiri dari memasukkan data, pengelolaan data, analisis data, keluaran data, 

dan penggunaan data.   

 

1. Tahap memasukkan data 

Data merupakan suatu kumpulan data atau informasi yang digunakan 

untuk kebutuhan analisis. Data yang digunakan biasanya berkaitan dengan 

kajian yang dilakukan. Sumber data terdiri dari dua yaitu data primer dan data 

sekunder. Data primer didapatkan dari hasil pengukuran, observasi ataupun 

wawancara. Sedangkan data sekunder didapatkan dari instansi pemerintahan, 

penelitian sebelumnya, penginderaan jauh dsb. Data primer dan sekunder 

diolah sehingga dapat diinput (dapat dimasukkan) kedalam SIG. Bentuk data 

yang digunakan untuk menganalisis Sistem Informasi Geografis berupa data 

spasial. Data tersebut dapat berupa data vector dan data raster. Untuk data 

vector memuat informasi titik, garis, dan polygon yang tersimpan dalam bentuk 

koordinat x dan y. Data raster merupakan sekumpulan grid/sel/piksel yang 

memiliki nilai tertentu. Proses memasukkan data terdiri dari digitalizing, 

editing, pembangunan topologi, transformasi proyeksi, konversi format data 

dan pemberian atribut. Keaslian atau keakuratan hasil analisis tergantung data 

yang digunakan supaya hasil analisis yang dihasilkan sesuai dengan yang 

diharapkan.  
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2. Tahap pengelolaan data 

Tahap pengelolaan data dilakukan pada Sistem Informasi Geografis 

berfungsi untuk mengorganisasi data yang telah didapatkan dan dimasukkan 

pada tahap pertama. Organisasi data dilakukan untuk memudahkan dalam 

menganalisis data. Organisasi data dilakukan untuk membangun sebuah 

database berisi data yang digunakan untuk mengkaji penelitian. Database 

merupakan kumpulan data-data berbentuk digital yang diinput dalam wadah 

tertentu dengan karakteristik tertentu. Database yang digunakan dalam analisis 

Sistem Informasi Geografis dikenal dengan geodatabase. Geodatabase adalah 

tempat yang digunakan untuk menyimpan data feature, dataset, raster dataset, 

tipologi, network dataset, terain dataset dsb.  

 

3. Analisis Data 

Analisis data merupakan tahap inti dalam pengaplikasian Sistem 

Informasi Geografis untuk suatu bidang kajian. Tahapan ini dilakukan untuk 

merancang memprediksi atau simulasi perubahan lingkungan. Teknik yang 

digunakan terdiri dari buffering, skoring, overlay dan klasifikasi. 

a. Buffering  

Buffering memiliki fungsi untuk membuat polygon baru berdasarkan 

jarak yang telah ditentukan pada suatu garis, titik atau polygon. Teknik 

ini sering digunakan dalam Sistem Informasi Geografis. Teknik buffer 

ini digunakan untuk menentukan kawasan rawan bencana. 

b. Skoring 

Teknik skoring digunakan untuk berbagai permasalahan lingkungan 

terutama membuat zonasi perencanaan atau daerah rawan terhadap 

bencana. Skoring salah satu bagian dari teknik analisa Sistem Informasi 

Geografis yang bermanfaat untuk memodelkan permasalahan 

lingkungan. Skoring dilakukan untuk memberi nilai pengaruh suatu 

sifat dari parameter terhadap suatu perkiraan kejadian. Selain skoring 

terdapat teknik pembobotan yang dilakukan apabila dianggap faktor 

yang memiliki peran lebih besar daripada parameter lainnya.  
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c. Overlay 

Teknik overlay dilakukan setelah teknik analisis skoring. Overlay 

adalah penggabungan 2 atau lebih data grafis yang memiliki unit 

pemetaan. Didalam overlay akan dihasilkan satuan pemetaan baru. 

Syarat yang harus dipenuhi dalam mengoverlay berupa sistem koordinat 

sama. Beberapa metode untuk teknik overlay terdiri dari identity, 

intersection, union, update, dissolve dan eliminate. 

d. Klasifikasi  

Klasifikasi digunakan untuk menyederhanakan informasi yang dapat 

ditampilkan pada legenda peta sehingga lebih informative dan mudah 

dipahami para pengguna peta.  

 

4. Tahap Keluaran Data 

Tahap keluaran data adalah tahapan yang masuk kedalam dua tahap 

terakhir pada Sistem Informasi Geografis. data yang sudah diolah dan 

dianalisis dapat ditampilkan dan disajikan untuk mempermudah pengguna 

dalam membaca data yang dihasilkan. Proses yang harus dilakukan pada tahap 

ini berupa transformasi skala, generalisasi, dan tampilan perspektif.  

 

l. Sistem Informasi Geografis untuk Bidang Ekonomi 

Pengaplikasian pada kajian bidang ekonomi membantu dalam penganalisis 

hierarki, interaksi antar wilayah dan penentuan sebaran permintaan dan 

penawaran produk.  

 

m. Sistem Informasi Geografis untuk bidang Kependudukan 

Sistem Informasi Geografis dimanfaatkan dalam kajian kependudukan 

mengingat tahapan dalam penyususnan Sistem Informasi Geografis berupa 

penyimpanan dan pengolahan data, untuk visualisasi data dsb. Analisis 

kependudukan dimanfaatkan untuk berbagai hal antara lain seperti penilaian 

kondisi kemiskinan, dan proyeksi penduduk sedangkan untuk kajian kebencanaan 
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sehingga pemahaman mengenai karakteristik penduduk yang memiliki fungsi 

untuk penilaian tingkat kerentanan dan risiko terhadap kejadian suatu bencana.  

 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Afi Muawanah (2016), melakukan penelitian dengan judul Analisis Risiko 

Kerentanan Sosial dan Ekonomi bencana longsorlahan di Kecamatan Kandangan 

Kabupaten Temanggung. Tujuan dari penelitian tersebut antara lain untuk 

menganalisis sebaran risiko kerentanan sosial dan ekonomi di Kecamatan 

kandangan dan menganalisis hubungan kerentanan dan sosial ekonomi terhadap 

kerawanan bencana longsorlahan di Kecamatan Kandangan. Metode penelitian 

yang digunakan berupa metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa risiko kerentanan sosial di kecamatan 

kandangan didominasi tingkat sedang dan rendah yang menunjukkan bahwa 

tingkat kerentanan risiko cukup baik dan risiko kerentanan ekonomi dibagian 

selatan memiliki tingkat kerentanan rendah namun dibagian utara memiliki tingkat 

sangat rentan.  

Afiyat Setiawan Mefiyanto (2017), melakukan penelitian dengan judul 

Analisis Kerawanan dan Kejadian Tanah Longsor di Kabupaten Kulon Progo 

Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan dari penelitian tersebut antara lain 

menentukan persebaran tingkat kerawanan tanah longsor di Kabupaten Kulon 

Progo, mengetahui dan menganalisis titik kejadian tanah longsor di Kabupaten 

Kulon Progo, menganalisis hubungan antara tingkat kerawanan tanah longsor dan 

kejadian tanah longsor di Kabupaten Kulon Progo. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa overlay dan survey lapangan. Tiap parameter di overlay 

untuk mengetahui tingkat kerawanan tanah longsor di Kabupaten Kulon Progo. 

Metode survey lapangan digunakan untuk mengetahui kejadian tanah longsor 

yang pernah terjadi di Kabupaten Kulon Progo. Hasil dari penelitian ini antara lain 

Peta rawan tanah longsor di Kabupaten Kulon Progo, Peta titik kejadian tanah 

longsor di Kabupaten Kulon Progo, Peta titik kejadian dan kerawanan tanah 

longsor di Kabupaten Kulon Progo.  
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Dewi Miska Indrawati (2016), melakukan penelitian dengan judul Analisis 

Kerawanan Longsor di Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat. Tujuan dari 

penelitian ini antara lain untuk mengetahui dan menganalisis faktor dominan yang 

menyebabkan longsorlahan di Kabupaten Majalengka, dan untuk mengetahui 

persebaran tingkat kerawanan longsorlahan di Kabupaten Majalengka. Metode 

yang digunakan dalam penelitian berupa analisis deskriptif dan survey lapangan. 

Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui faktor dominan yang 

mempengaruhi longsorlahan dan survey lapangan digunakan untuk validasi data 

yang telah didapat dari instansi. Hasil dari penelitian ini berupa peta rawan 

longsorlahan dan faktor dominan yang menyebabkan longsorlahan di Majalengka.       

Dilihat dari penelitian sebelumnya dengan penelitian saya terdapat 

perbedaan di bagian tempat penelitian, tujuan dan dari segi metode berbeda 

dengan penelitian sebelumnya.  Penelitian yang saya lakukan berada di wilayah 

Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus sedangkan untuk tujuan dari penelitian saya 

antara lain untuk mengetahui tingkat kerawanan longsorlahan, untuk mengetahui 

tingkat kerentanan sosial-ekonomi dan untuk mengetahui tingkat risiko sosial 

ekonomi longsorlahan. Untuk metode penelitian yang saya gunakan berupa 

analisis spasial dan survey lapangan untuk validasi data.  Berikut merupakan 

perbandingan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya dapat dilihat pada 

Tabel 7 secara rinci dibawah  ini:  
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Tabel 7 Penelitian Sebelumnya 

Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

Muawanah (2016) Analisis Risiko 

Kerentanan Sosial dan 

Ekonomi  Bencana 

Longsorlahan Di 

Kecamatan Kandangan 

kabupaten Temanggung 

1. Menganalisis sebaran 

risiko kerentanan 

sosial dan kerentanan 

ekonomi di 

Kecamatan 

Kandangan. 

2. Menganalisis 

hubungan kerentanan 

sosial dan ekonomi 

terhadap tingkat 

kerawanan bencana 

longsorlahan di 

Kecamatan 

Kandangan 

Metode penelitian 

kuantitatif – kualitatif 

disertai survai lapangan 

Analisis risiko 

kerentanan sosial 

ekonomi di Kecamatan 

Kandangan. 

Mefiyanto (2017) Analisis Kerawanan dan 

kejadian Tanah Longsor 

di Kabupaten Kulon 

1. Menentukan 

persebaran tingkat 

kerawanan tanah 

1. Overlay tiap-tiap 

parameter untuk 

mengetahui tingkat 

1. Peta rawan tanah 

longsor di Kabupaten 
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Progo Daerah Istimewa 

Yogyakarta 

longsor di Kabupaten 

Kulon progo 

2. Mengetahui dan 

menganalisis titik 

kejadian tanah 

longsor di Kabupaten 

Kulon Progo 

3. Menganalisis 

hubungan antara 

tingkat kerawanan 

tanah longsor dan 

kejadian tanah 

longsor di Kabupaten 

Kulon Progo. 

kerawanan tanah 

longsor di Kabupaten 

Kulon Progo 

2. Survei Lapangan 

terkait kejadian tanah 

longsor yang pernah 

terjadi di Kabupaten 

Kulon Progo 

kulon progo. 

2. Peta titik Kejadian 

tanah longsor di 

Kabupaten Kulon 

Progo. 

3. Peta Titik Kejadian 

dan Kerawanan Tanah 

Longsor di Kabupaten 

Kulon Progo 

Indrawati (2016) Analisis Kerawanan 

Longsor di Kabupaten 

Majalengka Provinsi 

Jawa Barat 

1. Mengetahui 

persebaran tingkat 

kerawanan 

longsorlahan di 

Kabupaten 

1. Survei lapangan 

untuk validasi data 

yang telah di dapat 

dari instansi. 

2. Analisis deskriptif 

1. Peta rawan 

longsorlahan di 

Kabupaten 

Majalengka 

2. Faktor dominan yang 
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Majalengka 

2. Mengetahui dan 

menganalisis factor 

dominan yang 

menyebabkan 

longsorlahan di 

Kabupaten 

Majalengka 

tiap parameter 

kerawanan untuk 

mengetahui factor 

dominan yang 

mempengaruhi 

longsorlahan 

menyebabkan 

longsorlahan di 

Kabupaten 

Majalengka 

Saputra, dkk 

(2016) 

Analisis Risiko Bencana 

Tanah Longsor di 

Kecamatan Sukasada 

Kabupaten Bulelang 

1. Untuk 

mengetahui 

tingkat ancaman 

2. Untuk 

mengetahui 

tingkat 

kerentanan dan 

tingkat kapasitas 

bencana tanah 

longsor di 

Metode yang 

digunakan dalam 

penelitian ini berupa 

overlay dan 

pengharkatan yang 

bersumber dari Perka 

BNPB No 2 Tahun 

2012.  

1. Peta tingkat 

Ancaman 

2. Peta Tingkat 

Kerentanan 

3. Peta Kapasitas 

4. Peta Tingkat 

Risiko 
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Kecamatan 

Sukasada 

3. Untuk 

merumuskan 

strategi 

pengurangan 

risiko bencana 

tanah longsor di 

Kecamatan 

Sukasada 

Adiputra, dkk 

(2018) 

Analisis Risiko Bencana 

Kebakaran Hutan dan 

Lahan di Pulau 

Bengkalis 

Untuk mengetahui nilai 

risiko bencana 

kebakaran hutan dan 

lahan di Pulau 

Bengkalis dengan 

memperhitungkan 

kerawanan dan 

kerentannannya 

Metode yang digunakan 

berupa pengharkatan 

dan overlay yang 

bersumber dari Perka 

BNPB no 2 tahun 2012 

1. Peta Kerawanan 

Kebakaran Hutan 

dan Lahan Pulau 

Bengkalis 

2. Peta Kerentanan 

Sosial 

3. Peta Kerentanan 

Ekonomi 
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4. Peta Risiko 

Bencana 

Habibi, dkk (2013) Model Spasial 

Kerentanan Sosial 

Ekonomi dan 

Kelembagaan Terhadap 

Bencana Gunung 

Merapi.  

1. Mengkaji 

kerentanan sosial 

dan ekonomi 

masyarakat serta 

kelembagaan 

yang dimodelkan 

secara spasial 

sebagai bentuk 

pengurangan 

risiko bencana 

gunung merapi 

dengan alat 

system informasi 

geografis  

Metode analisis data 

berupa pengharkatan, 

deskriptif kuantitatif dan 

analisis spasial.   

Hasil penelitian 

berupa peta 

kerentanan sosial, 

ekonomi dan 

kelembagaan  

Friska (2021) Analisis Risiko Sosial 

Ekonomi Longsorlahan 

1. Untuk mengetahui 

tingkat kerawanan 

1. Pengharkatan dan 

Pembobotan 

1. Peta Tingkat 

Kerawanan 
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di Kecamatan Dawe 

Kabupaten Kudus 

bencana longsorlahan 

di Kecamatan Dawe 

Kabupaten Kudus. 

2. Untuk menganalisis 

kerentanan sosial 

ekonomi terhadap 

bencana longsorlahan 

di Kecamatan Dawe 

Kabupaten Kudus. 

3. Untuk mengetahui 

tingkat risiko sosial 

ekonomi bencana 

longsorlahan di 

Kecamatan Dawe 

Kabupaten Kudus. 

2. Survey Lapangan 

untuk validasi data 

2. Peta Tingkat 

Kerentanan Sosial-

Ekonomi 

3. Peta risiko Sosial-

Ekonomi 

Sumber: Penulis,2021
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1.6 Kerangka Penelitian  

Kabupaten Kudus adalah salah satu Kabupaten yang rawan terhadap 

bencana alam berupa longsorlahan. Hal yang menyebabkan wilayah 

Kabupaten Kudus rawan longsorlahan karena topografi wilayah Kabupaten 

Kudus berupa pegunungan sehingga rawan bencana longsorlahan. Setiap 

tahun bencana longsorlahan terjadi di wilayah Kecamatan Dawe Kabupaten 

Kudus.  

 Letak Kecamatan Dawe yang berada di lereng Pegunungan Muria 

menyebabkan timbulnya bencana alam longsorlahan. Bencana Longsorlahan 

banyak menimbulkan korban jiwa, dan kerugian dari segi material maupun 

non-material. Dilansir dari data Badan Pusat Statistika Kecamatan Dawe 

menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Dawe semakin 

meningkat setiap tahunnya dan wilayah Kecamatan Dawe tergolong padat 

penduduk. Dari sektor ekonomi menunjukkan bahwa terdapatnya 

ketersediaan lahan yang luas baik digunakan untuk permukiman, 

perkebunan, pertanian dsb. Hasil pertanian dapat meningkatkan sisi 

perekonomi wilayah Kecamatan Dawe. Bencana Longsorlahan yang 

sewaktu-waktu terjadi akan menyebabkan timbulnya korban jiwa dan 

kerugian material sehingga perlu dilakukan mitigasi untuk menangani 

bencana longsorlahan di Kecamatan Dawe.  

Longsorlahan adalah suatu bencana kejadian alam yang dipengaruhi 

oleh beberapa variabel dengan variabel lainnya penyebab longsorlahan. 

Untuk mengetahui rawan longsorlahan parameter yang digunakan berupa 

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

Untuk mengetahui tingkat kerentanan menggunakan parameter sosial dan 

ekonomi yang terdiri dari variable sosial antara lain kepadatan penduduk, 

usia rentan, penduduk perempuan, kelompok difabel, dan penduduk miskin. 

Untuk parameter ekonomi terdiri dari variabel luas penggunaan lahan, 

fasilitas ekonomi serta jenis pekerjaan. Sedangkan untuk parameter atau 

komponen kapasitas terdiri dari jumlah tenaga kesehatan, jumlah fasilitas 
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kesehatan, perolehan bantuan, sosialisasi bencana dan usaha antisipasi 

bencana. Skema kerangka penelitian dapat dilihat pada Gambar 6 sebagai 

berikut: 
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Gambar 6 Diagram Kerangka Penelitian 

Sumber : Penulis,2021 
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1.7  Batasan Operasional 

Bencana merupakan Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam 

dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan 

oleh faktor alam, atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga 

mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta 

benda dan dampak psikologis. 

Longsorlahan merupakan Suatu peristiwa geologi yang terjadi akibat 

pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti 

jatuhnya bebatuan atau gumpalan tanah yang disebabkan oleh dua faktor 

yaitu faktor pemicu dan faktor pendorong. 

Bahaya adalah Fenomena alam atau buatan yang memiliki potensi untuk 

mengancam kehidupan manusia, kerugian harta benda, dan kerusakan 

lingkungan. 

Risiko Bencana adalah Interaksi antara tingkat kerentanan daerah dengan 

ancaman bahaya yang ada. 

Kerentanan adalah Suatu kondisi dari masyarakat yang menyebabkan 

ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bahaya. 

Kapasitas adalah Kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan 

tindakan pengurangan tingkat ancaman dan tingkat kerugian akibat bencana. 

Sistem Informasi Geografis yaitu Suatu rangkaian kegiatan pengumpulan, 

penataan, pengolahan dan penganalisisan data atau fakta spasial sehingga 

diperoleh informasi spasial untuk dapat menjawab atau menyelesaikan suatu 

masalah dalam ruang muka bumi.  

 

 

 

 


