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ANALISIS TINGKAT KERAWANAN LONGSOR DI 

KECAMATAN PLAOSAN KABUPATEN MAGETAN 

BERBASIS SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG) 

 

Abstrak 

Kecamatan Plaosan merupakan salah satu Kecamatan yang sering terjadi longsor, 

kejadian longsor yang sering terjadi di pengaruhi karena topografi  Kecamatan 

Plaosan yang memiliki kemiringan lereng yang bervariasi. Berdasarkan data yang 

di himpun dari BPBD pada tahun 2020 saja Kecamatan Plaosan memiliki jumlah 

bencana longsor sejumlah 7 kali kejadian longsor yang tersebar di Kecamatan 

Plaosan. Pada penelitian analisis kerawanan longsor bebasis sistem informasi 

geografis dengan melakukan skoring serta overalay parameter kerawanan longsor. 

Tujuan dari penelitian yaitu Mengetahui dan menganalisis sebaran tingkat 

kerawanan longsor di Kecamatan Plaosan. Menganalisis faktor dominan 

mempengaruhi kerawanan longsor di Kecamatan Plaosan. Metode yang digunakan 

yakni dengan survai menggunakan satuan lahan sebagai unit analisisnya, 

pengambilan sampel menggunakan Metode Stratifed dengan satuan lahan sebagai 

strata. Metode analsis data dengan analsis Overlay berjenjang, analsis tabel 

frekuensi faktor dominan, dan analsis overlay kesesuaian spasial. Berdasarkan dari 

penelitian didapatkan hasil. Kerawanan longsor memiliki 3 kelas yakni rendah, 

sedang, dan tinggi. Kelas kerawanan sedang  dengan 27 satuan lahan yakni V3-IV-

AND-H, V3-IV-AND-SE, V4-III-AND-H, V4-IV-AND-H, V5-I-AND-TE, V5-III-

AND-H, V5-III-AND-T, V5-IV-AND-H, V5-IV-AND-PE, V5-IV-AND-SE, V5-

IV-LC-T, V5-V-AND-H, V5-II-AND-PE, V5-II-AND-T, V6-I-RK-T, V6-I-RK-

SA, V6-III-LC-P, V6-III-RK-P, V6-III-LC-SA, V6-III-LC-T, V6-IV-LC-P, V6-IV-

LC-SA, V6-IV-LC-T, V6-II-RK-PE, V6-II-RK-P, V6-II-RK-SA. Kelas kerawanan 

tinggi memiliki 6 satuan lahan V3-V-AND-SE, V5-IV-AND-SA, V5-IV-AND-T, 

V5-V-AND-SE, V5-V-AND-T, V6-IV-AND-T. Kelas kerawanan rendah memiliki 

3 satuan lahan V6-I-LC-SA, V6-III-LC-PE, V6-II-LC-PE. Faktor domianan 

longsor yaitu penggunaan lahan  dan kemiringan lereng. Tidak sesuainya  

Kata Kunci: Kerawanan Longsor, Satua Lahan, Sistem Informasi Geografis. 

 

Abstract 
 

Plaosan sub-district is one of the sub-districts where landslides often occur, 

landslide events that often occur are influenced by the topography of Plaosan sub-

district which has varying slopes. Based on data collected from BPBD in 2020 

alone, Plaosan District has a number of landslide disasters of 7 landslides that are 

spread in Plaosan District. In the study of landslide susceptibility analysis based on 

geographic information systems by scoring and overlaying landslide susceptibility 

parameters. The objectives of the research are. Knowing and analyzing the 

distribution of landslide susceptibility levels in Plaosan District, Analyzing the 

dominant factors influencing landslide susceptibility in Plaosan District,. The 

method used is a survey using land units as the unit of analysis, sampling using the 

Stratifed Method with land units as strata. The method of data analysis is tiered 
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overlay analysis, dominant factor frequency table analysis, and spatial suitability 

overlay analysis. Based on the research, it was found that. Landslide vulnerability 

has 3 classes, namely low, medium, and high. Medium vulnerability class with 27 

land units namely V3-IV-AND-H, V3-IV-AND-SE, V4-III-AND-H, V4-IV-AND-

H, V5-I-AND-TE, V5- III-AND-H, V5-III-AND-T, V5-IV-AND-H, V5-IV-AND-

PE, V5-IV-AND-SE, V5-IV-LC-T, V5-V- AND-H, V5-II-AND-PE, V5-II-AND-

T, V6-I-RK-T, V6-I-RK-SA, V6-III-LC-P, V6-III-RK- P, V6-III-LC-SA, V6-III-

LC-T, V6-IV-LC-P, V6-IV-LC-SA, V6-IV-LC-T, V6-II-RK-PE, V6-II-RK-P, V6-

II-RK-SA. The high vulnerability class has 6 land units V3-V-AND-SE, V5-IV-

AND-SA, V5-IV-AND-T, V5-V-AND-SE, V5-V-AND-T, V6-IV -AND-T. The 

low vulnerability class has 3 land units V6-I-LC-SA, V6-III-LC-PE, V6-II-LC-PE. 

The dominant factor for landslides is land use and the slope of the slope 

Keywords : Land unit, Landslide Hazard, Geographic Information System. 

 

1. PENDAHULUAN 
 

 

Bencana merupakan suatu perisitiwa dimana dapat mengancam dan 

merugikan bagi kehidupan manusia becana bisa disebabkan karena adanya faktor 

pendorong yakni faktor alam dan faktor manusia itu sendiri (Perka BNPB, 2012). 

Kerawanan yakni sebuah ciri-ciri fisik keadaan wilayah yang rentan akan 

bencana lebih sering disebut sebagai tahapan sebelum adanya bencana 

(Thywissen,2006). Tanah longsor yaitu sebuah proses berpindah nya tanah 

dengan arah miring yang mengikuti bentuk lereng akibat adanya gaya berat yang 

ditimbulkan dari material, hal ini dapat terjadi karena adanya faktor pendorong 

yakni curah hujan, kondisi lereng, pelapukan, dan struktur geologi, serta 

penggunaan lahan yang tidak sesuai (Sutikno, 1994). 

Sistem informasi geografis sebuah sisitim yang bekerja khusus mengelola 

data yang memiliki data informasi seperti informasi geografis yang bereferensi 

keruangan, sistem informasi geografis juga memiliki kemampuan dalam 

mengolah data, menyipan data, dan menampilkan informasi bereferensi 

geografis (Riyanto dkk 2009). Indonesia merupakan negara dengan potensi 

bencana alam yang tinggi negara Indonesia memiliki pegunungan serta 

perbukitan disetiap pulaunya yang mengakibatkan adanya potensi terjadinya 

longsor, dibawah ini merupakan jumlah kejadian bencana yang ada di Indonesia 

dapat dilihat pada Tabel 1. 



 

3 
 

Tabel 1 Jumlah Kejadian Bencana Alam di Indonesia dari Januari hingga 

Desember Tahun 2020. 

No Jenis Bencana 
Banyaknya 

Kejadian  
 

1 Gempa Bumi 16  

2 Erupsi Gunung Api 7  

3 Kahutla 326  

4 Kekeringan 29  

5 Banjir 1.08  

6 Tanah Longsor 577  

7 Puting Beliung 880  

8 Gelombang Pasang 36  

Jumlah 2.952  

Sumber:  Infografis BNPB Jumlah kejadian bencana alam di Indonesia tahun 

2020. 

 Kecamatan Plaosan merupakan salah satu kecamatan yang terletak di 

Kabupaten Magetan, Kecamatan Plaosan merupakan salah satu wilayah yang 

memeiliki kejadian longsor tinggi hal ini dikarenakan dari topografinya yang 

memiliki kemiringan lereng yang curam serta letak Kecamatan Plaosan sendiri 

terletak di lereng Gunung Lawu yang menyebabkan banyak nya kejadian longsor 

di wilayah ini, berikut merupakan beberapa kejadian longsor yang ada di 

Kecamatan Plaosan pada tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2. 
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 Tabel 2 Daftar kejadian longsor di Kecamatan Plaosan Tahun 2020 

 

Sumber: Register bencana alam tahun 2020 BPBD Kabupaten Magetan 

 

Peristiwa atau bencana tanah longsor yang terjadi di Kecamatan Plaosan 

menimbulak kerugian materil dan non materil seperti adanya kerusakan pada lahan 

perkebunan , rumah warga yang terkena longsor, pada kejadian di Desa Randugede 

pada Tabel.1.2 kejadian longsor ini menyebabkan tertutpnya jalur wisata serta jalur 

yang menghubungkan desa serta longsor juga menimpa salah satu rumah warga di 

Desa Randugede. Kejadian longsor yang terjadi di Kecamatan Plaosan perlunya 

ada perhatian khusus serta penangan berlanjut sehingaa dapat mengurangi dampak 

serta mengurangi dari potensi terjadinya longsor yang nantinya diharapkan 

masyarkaat dapat menhindari atau meminimalisir dari adanya kejadian longsor 

tersebut. 

 

2. METODE  
 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yakni dengan metode 

survai degan melakukan survai ke lapangan observasi lapangan yang unutk 

melihta karakterisitik serta penggunaan lahan di lapangan dengan bantuan sastua 

lahan guna melihat karakter fisik kerawanan longsor, data penelitian ini 

menggunakan data primer dan sekunder, untuk analisis data menggunakan 

analisis kuantitatif berjenjang, analisis tabel frekuensi, dan analisis overlay. 

Analisis kuantitatif berjenjang untuk melihat persebaran kerawanan longsor, tabel 

frekuensi untuk melihat dari faktor dominan kerawanan longsor, serta analisis 

No Desa 
Tanggal 

kejadian 

1 Ds. Randugede RT 06 RW 02 5/2/2020 

2 Ds. Dadi RT 23 RW 12 16/2/2020 

3 Ds. Randugede RT 12 RW 01 16/2/2020 

4 Dsn. Sepring RT 36 RW 04, Desa Bulugunung 4/3/2020 

5 Dsn. Geneng Ds. Bulugunung RT 33 RW 03 15/3/2020 

6 
 Jl. Raya Sarangan - Cemorosewu, Kel. 

Sarangan 7/4/2020 

7 Ds. Puntukdoro kecamata plaosan 12/12/2020 
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overlay untuk melihat kesesuaian spasial persebaran kejadian dengan tingkat 

kerawanan longsor secara garis besar menggunakan analisis sekunder dengan 

bentuk peta kerawanan longsor. 

2.1 Metode Pengambilan Sampel 

Metode pengambilan sampel dari penelitian yakni dengan metode Stratifed 

Sampling dengan strata yang digunakan yakni satuan lahan yang ada di 

Kecamatan Plaosan. Tekhnik pengumpulan data menggunakan data primer dan 

sekunder, data primer yakni data yang di dapatkan dari lapangan dengan 

melakukan survei dan obesrvasi seprti penggunaan lahan, data kejadian longsor 

dan bentuk lahan kemudian data sekunder data yang didapatkan dari instansi 

terkait, lembaga pemerintah, data yang diperlukan terkait dengan jenis tanah, 

kemiringan lereng, jenis batuan, dan curah hujan. 

2.2 Tehnik Pengolahan Data  

Tekhnik pengolahan data yang dilakukan yakni dengan Pengumpulan data 

sekunder yakni dengan mencari data data dari instansi maupun lembaga terkait 

dan artikel ilmiah dengan mengumpulkan data fisik berupa peta - peta seperti 

Kemiringan Lereng,   Jenis Tanah, Geologi, Curah Hujan, dan Penggunaan 

Lahan. Tahapan editing yakni tahapan yang bertujuan untuk memvalidasi data 

dan melihat kebenaran sumber - sumber kebenaran informasi   serta mengecek 

kebutuhan data sudah terpenuhi  atau  belum  terpenuhi  terkait  instrumen  yang 

dibutuhkan dalam penelitian. Tahapan Selanjutnya yakni proses dasar 

membuat peta satuan lahan dengan tekhnik overlay jadi dengan membuat 

satuan lahan yaitu  untuk  unit  analisis,   populasi   yang  ingin  di  teliti  di 

Kecamatan  Plaosan  seluruh satuan lahan. Sebelum  lanjut  ke proses 

pembuatan peta tingkat kerawanan longsor. Tahapan   selanjutnya   yakni   

dengan   melakukan   survei lapangan  .Survei lapangan  ini bertujuan  untuk  

validasi  lokasi kejadian longsor terdahulu dan validasi penggunaan lahan serta 

mencatat dari hasil temuan di lapangan dan dokumentasi. Tahapan   selanjutnya   

dengan   membuat   peta   kerawanan longsor  tahapan  sebelum  akhir  tahapan  

ini  yakni  mengetahui peta  persebaran  tingkat  kerawanan  longsor  dengan  

membuat peta  tingkat  kerawanan  longsor  dengan  menggunakan  metode 



 

6 
 

scoring dengan memberi nilai pada setiap parameter kerawanan longsor. Hasil 

dari akumulasi setiap parameter yang nantinya akan diketahui  tingkatan  

kerawanan  longsor  berdasarkan  nilai  range setiap kelas hasil dari parameter 

penyebab longsor akan di klasifikasikan  menurut tingkat bahaya longsor 

menjadi tiap-tiap kelas dari hasil pemberian  skor dari setiap parameter  

kerawanan rencana pengklasifikasian kerawanan longsor dapat dilihat pada 

Tabel.3 dan Tabel.4. 

Tabel 3 Pengharkatan Kerawanan Longsor. 

 

 

 

 

 

 

  Sumber: Penulis 2021. 

 
        Tabel 4 Rencana klasifikasi kerawanan longsor. 

 
 

                 Sumber: Penulis 2021. 

 

2.3 Metode Analisis Data 

1. Analisis Overlay Berjenjang 

Tujuan  peratama  menganalisis  persebaran  tingkat kerawanan  

longsor  menggunakan  metode  analisis  overlay berjenjang  yakni  dengan  

berbagai  parameter-parameter kerawanan longsor yang sudah di diberi 

nilai atau harkat unutk di analisis.  Pendekatan  tersebut  memiliki  faktor  -

faktor  pembatas pada setiap parameternya akan tetapi pembatas parameter 

tersebut tidak  bersifiat  mutlak  tetapi  berjenjang  memiliki  tingkatan  

kelas dan nilai masing- masing. 

2. Analisis Tabel Frekuensi 

Penggunaan  tabel frekuensi sebagai metode analisis yakni untuk 

menjawab  tujuan  kedua yaitu faktor wilayah  apakah  yang dominan yang 

Parameter Harkat Tinggi Harkat Rendah 
Curah Hujan 5 1 
Penggunaan Lahan 5 1 
Jenis Tanah 5 1 
Geologi 4 1 

Kemiringan Lereng 5 1 
Jumlah 24 5 

Kelas Klasifikasi Harkat 

I Rendah 6 -12 

II Sedang 13 - 19 

III Tinggi >20 
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5
2 1 

menjadi pengaruh besar terhadap kerawanan longsor tabel frekuensi ini di 

dapat dari hasil overlay dari masing -masing parameter yang sudah di beri 

harkat kemudian diambil dari kelas tertinggi parameter yang memiliki 

harkat tinggi dimasing-masing satuan lahan, dijumlahkan unutk 

mengetahui faktor yang paling dominan   dari   setiap   parameter   kemudian   

setalah   diketahui dianlaisi dari setiap jumlah dari setiap satuan lahannya 

dianalisis dari karakteristik fisik nya. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  
 

3 . 1  Satuan Lahan  

Satuan Lahan adalah bagian dari lahan yang mempunyai karakteristik yang 

spesifik. Penelitian ini menggunakan satuan lahan sebagai unit analisis dalam 

mewakili dari populasi penelitian, selain menjadi unit analisis satuan lahan ini 

juga digunakan dalam penentuan sampel yang dijadikan sebagai strata nya 

yakni dari satuan lahan itu sendiri yang dibuat berdasarkan hasil dari overlay 

parameter satuan lahan yakni dari penggunaan lahan, jenis tanah, kemiringan 

lereng, dan bentuk lahan, berdasarkan hasil dari satuan lahan daerah penelitian 

memiliki 35 satuan lahan. 

3.2 Parameter Penggunaan Lahan 

Berdasarkan dari interpretasi citra Geo-eye Kecamatan Plaosan memiliki 7 

jenis penggunaaan lahan diantaranya yakni sawah, pemukiman, perkebunan, 

tegalan, telaga, semak, dan hutan dari setiap penggunaan lahan tersebari di 15 

desa di Kecamatan Plaosan. Penggunaan lahan jenis perkebunanan, tegalan, 

serta hutan mendominasi di Kecamatan Plaosan karena letak daerah penelitian 

yang berada di lereng lawu sampai dengan kaki Gunung lawu sehingga lahan 

banyak di manfaatakan masyarakat unutk berkebun dan bertani. 

3.3 Parameter Jenis Tanah 
 

Jenis tanah pada daerah penelitian di Kecamatan Plaosan terbagi menjadi 3 

kelas jenis tanah yaitu jenis tanah andosol, latosol, dan regosol. Jenis tanah 

regosol yakni berasal dari bahan induk abu dan tuf vulkan tanah yang memiliki 

teksur kasar dan bewarna hitam dengan kadar pasir sebesar 60%, jenis tanah 
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latosol merupakan tanah yang memiliki kadar liat 60% dengan tekstur tanah 

dominan liat serta mempunyai warna yang seragam dengan warna coklat, 

merah, hingga kuning jenis tanah latosol memiliki kerusakan erosi dari ringan 

hingga agak berat, jenis tanah regosol memiliki tekstur tanah berpasir jenis 

tanah regosol memiliki kerusakan erosi dari ringan hingga berat. 

3.4 Parameter Kemiringan Lereng  

Hasil klasifikasi dari kemiringan lereng di Kecamatan Plaosan memiliki 5 

kelas klasifikasi yang pertama yakni kelas kemiringan lereng (I Datar) kelas 

kemiringan lereng datar memiliki luasan sebesar 428,89 Ha kemiringan lereng 

datar terletak pada timur Kecamatan Plaosan kemudian kemiringan lereng (II 

Landai) kemiringan lereng landai dengan luasan 1066,78 Ha terletak pada 

bagain timur juga sebagain besar kemiringan lereng landai kemudian 

kemiringan lereng (III Agak Curam) kemiringan agak curam dengan luasan 

942,4 Ha terletak hampir di seluruh Kecamatan Plaosan memiliki lereng agak 

curam kemudian yang selanjutnya yaitu kemiringan lereng (IV Curam) 

kemiringan curam dengan luasan 2730 Ha kemiringan lereng curam terletak 

di seluruh wilayah Kecamatan Plaosan kemiringan lereng curam memiliki 

luasan yang paling luas selanjutnya yakni kemiringan lereng (V Sangat 

Curam) Kmeiringan ini dengan luas 637,60 Ha paling banyak tersebar pada 

bagaian selatan. 

3.5 Parameter Geologi 

Hasil dari klasifikasi serta dari peta geologi yang telah di dapatkan geologi 

Kecamatan Plaosan di klasifikasikan menjadi 7 jenis batuan yang pertama 

yakni Lava Condrodimuko (qvcl), Lava Sidoramping (qvsl), Lava 

Jobolarangan (qvjl), Tuf Jobolarangan (qvjt), Breksi Jobolarangan (qvjb), 

Batuan Gunung Api Lawu (qvl), dan Lahar Lawu ( qlla), batuan merupakan 

faktor dari kerawanan longsor dimana dengan sifat batuan dapat menjadi 

faktor pendorong adanya longsor karakterisitk bataun yang dapat menjadi 

medan gelinciran material longsor. 

3.6 Parameter Curah Hujan  
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Curah hujan sebagai faktor dalam terjadinya kejadian longsor curah hujan 

intensitas kecil maupun besar dapat memicu terjadinya kejadian longsor 

dengan skala longsor yang bervariatif, data curah hujan yang di dapat dari 

Badan Pusat Statistik (BPS) Kecamatan plaosan dalam angka nantinya di olah 

ke dalam aplikasi software Arcgis 10.3 data curah hujan yang telah di dapat 

diolah menggunakan metode isohyet agar mendapatkan curah hujan dalam 

bentuk spasial di Kecamatan Plaosan setelah data di olah di dapatkan 2 

klasifikasi curah hujan yakni 1500 - 2000 dan 2000 - 2500 mm/tahun curah 

hujan Kecamatan Plaosan termasuk dalam kelas III dan IV yaitu sedang dan 

tinggi curah hujan di Kecamatan Plaosan. 

3.7 Tingkat Kerawanan Longsor 

Penenlitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kerawanan longsor di 

daerah penelitian dengan mengeatahui kerawanan longsor di setiap satuan 

lahan yang ada di Kecamatan Plaosan. Kerawanan longsor di pengaruhi oleh 

beberapa parameter terjadinya longsor yakni penggunaann lahan, kemiringan 

lereng, jenis tanah, geologi, dan curah hujan dari masing masing parameter 

memiliki potensi dalam mendukung adanya kerawanan longsor. Kerawanan 

longsor di Kecamatan Plaosan di klasifikasikan menjadi 3 klasifikasi yaitu 

rendah, sedang dan tinggi pada Gambar 3.1. adalah peta persebaran tingkat 

kerawanan longsor, dan  masing-masing kerawanan memiliki karaterisitik 

yang berbeda-beda karakteristik longsor ialah sebagai berikut: 

1. Kerawanan longsor rendah 

Kerawanan longsor rendah di pengaruhi karena parameter -

parameter penyusunnya seperti kemiringan lereng pada kelas I dan II 

yakni datar dan landai, dengan jenis tanah latosol karena jenis tanah 

latsol memiliki karkaterisitk dengan tekstur yang cenderung liat jadi 

tidak mudah meloloskan air yang membuat tanah tersebut tidak mudah 

tererosi. Terdapat satuan lahan dengan tingkat kerawanan longsor 

rendah yaitu V6-I-LC-SA, V6-II-LC-PE, V6-III-LC-PE. 

2. Kerawanan longsor sedang 
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Tingkat kerawanan sedang memiliki kemiringan lereng III dan IV 

yakni agak curam dan curam bukan hanya faktor keiringan lereng namun 

adanya faktor lain yang memicu atau yang membuat suatu wilayah 

memiliki kerawanan sedang yakni dari jenis tanah pada kerawanan 

sedang rata – rata memiliki jenis tanah andosol dan regosol jenis tanah 

ini memiliki karakteristik berpasir sebesar 60%kandungan tanah 

sehinggregosol dan andosol adalah pasir sehingga tanah akan mudah 

terjadinya erosi. Ada 26 satuan lahan yang berada pada tingkat 

kerawanan sedang yaitu V3-IV-AND-H, V3-IV-AND-SE, V4-III-

AND-H, V4-IV-AND-H, V5-I-AND-TE, V5-III-AND-H, V5-III-AND-

T, V5-IV-AND-H, V5-IV-AND-PE, V5-IV-AND-SE, V5-IV-LC-T, 

V5-V-AND-H, V5-II-AND-PE, V5-II-AND-T, V6-I-RK-T, V6-I-RK-

SA, V6-III-LC-P, V6-III-RK-P, V6-III-LC-SA, V6-III-LC-T, V6-IV-

LC-P, V6-IV-LC-SA, V6-IV-LC-T, V6-II-RK-PE, V6-II-RK-P, V6-II-

RK-SA. 

3. Kerawanan longsor tinggi 

Tingkat kerawanan tinggi adalah wilayah yang memiliki kerawanan 

tinggi terhadap longsor dengan kemiringan lereng curam dan sangat 

curam yang memiliki jenis tanah regosol dan andosol jenis tanah ini peka 

terhadap erosi. Untuk kerawanan tinggi memiliki 6 bentuk satuan lahan 

yaitu V3-V-AND-SE, V5-IV-AND-SA, V5-IV-AND-T, V5-V-AND-

SE, V5-V-AND-T, V6-IV-AND-T.
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(Gambar 1  Peta Kerawanan Longsor Kecamatan Plaosan Tahun 2021 

Sumber : Peneliti 2021
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3.8 Faktor Dominan Kerawanan Longsor 

Kerawanan longsor di tentukan dari beberapa parameter longsor mulai dari 

curah hujan, kemiringan lereng, jenis tanah, kondisi geologi, dan penggunaan 

lahan, Data tersebut yang kemudian di lakukan tumpang susun overlay dari hasil 

overlay akan mendapatkan data atribut tabel maka akan di dapatkan tabel 

frekuensi dari tiap -tiap parameter, Faktor dominan ditentukan dengan satuan 

lahan yang berada pada tingkat kerawanan tinggi dan parameter tersebut 

memiliki kerawanan tinggi serta parameter kerawanan tersebut yang memiliki 

harkat 4-5, untuk melihat tabel frekuensi dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5 Faktor Dominan Penyebab Kerawanan Longsor 

Satuan Lahan KL JT PL GL CH Harkat total 

V3-V-AND-SE 5 4 4 - 4 20 

V5-IV-AND-SA 4 4 5 4 - 20 

V5-IV-AND-T 4 4 5 4 - 20 

V5-V-AND-SE 5 4 4 4 - 20 

V5-V-AND-T 5 4 5 4 - 21 

V6-IV-AND-T 4 4 5 4 - 20 

JUMLAH 27 24 28 20 4 130 

PERSENTASE 20.77 18.46 21.54 15.38 3.08 100 

Sumber: Analisis Data,2021 

Berdasarkan dari hasil tabel frekuensi pada tabel 5 faktor dominan 

kerawanan longsor menggunakan satuan lahan yang masuk kedalam kelas 

kerawanan tinggi. Terdapat 5 parameter pada tabel frekuensi yaitu kemiringan 

lereng, jenis tanah, penggunaan lahan,geologi, dan curah hujan, dari masing – 

masing parameter tersebut hanya di masukkan harkat yang bernilai 4-5 

asumsinya bahwa pada pada tingkat kerawanan memiliki harkat yang tinggi 

yang bisa menjadikan faktor dan pada kerawanan adanya faktor pembatas pada 

setiap parameter maka dari itu harkat yang dimasukkan hanyalah harkat 4-5, 

dari hasil tabel frekuensi setiap parameter memiliki hasil, pada kemiringan 

lereng memiliki jumlah 27, jenis tanah 24, penggunaan lahan,28, kondisi 

geologi, 20 , dan curah hujan memiliki jumlah 4, faktor dominanan dari hasil 

tabel frekuensi  pada penggunaan lahan dengan total jumlah 28 dengan 



 

13 
 

persentase 21,54% dan kemiringan lereng dengan jumlah 27 dan persentase 

20,77%. 

4. PENUTUP 
 

4.1 Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil dari analsis yang telah dilakukan dalam penelitian yang 

berjudul analisis kerawanan longsor di Kecamatan Plaosan berbasis sistem 

informasi geografis (SIG) dapat disimpulkan: 

1. Kerawanan longsor di Kecamatan Plaosan terbagi menjadi 3 kelas tingkat 

kerawanan longsor yaitu kerawanan rendah, kerawanan sedang, dan 

kerawanan tinggi dimana kerawanan longsor tersebar di seluruh Desa di 

Kecamatan Plaosan. Tingkat kerawanan longsor sedang mendominasi di 

wilayah penelitian dengan luas 1131,62 Ha. Hampir keseluruhan 

Kecamatan Plaosan memiliki kerawanan sedang, dan disusul dengan 

kerawanan tinggi dan kerawanan rendah. Tingkat kerawanan ini 

dipengaruhi beberapa parameter pembentuk longsor diantaranya 

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

Dimana menjadi penentu kerawanan longsor di wilayah penelitian, dari 

hasil satuan lahan di dapatkan bahwa kerawanan sedang memiliki 

karakteristik fisik yang mendukung akan terjadinya longsor yang dibuktikan 

dengan hasil dari peta satuan lahan daerah penelitian. Hasil dari kerawanan 

longsor menandakan bahwa kecamatan plaosan memerlukan pengawasan 

karena potensi adanya longsor bisa dikatakan agak tinggi dengan mayoritas 

kerawanan sedang. 

2. Faktor dominan dari kerawanan longsor ditentukan dari kelas tingkat 

kerawanan longsor tinggi dan harkat dari masing -masing parameter longsor 

pada satua lahan yang terdapat pada kerawanan tinggi harkat yang dicapai 

yakni harkat 4-5 hasil dari tabel frekuensi unutk mengetahui faktor dominan 

yakni penggunaan lahan pada kelas kerawanan tinggi yang berpengaruh 

terhadap kerawanan longsor pengguaan lahan tegalan, semak , dan sawah 

yang terdapat pada satuan lahan yang ada di kelas kerawanan tinggi serta 

faktor kemiringan lereng yang tinggi yang menyebabkan potensi terjadinya 
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longsor semakin besar karena dengan kemiringan lereng tinggi akan 

menjadi medan luncuruan material dan menjadikan longsor. 

4.2 Saran 

4.2.1 Saran Prkatis 

1. Disarankan adanya antispasi lebih lanjuat terhadap desa yang terdapat pada 

kerawanan longsor sedang dan tinggi karena memiliki potensi lebih 

terjadinya bencana longsor . 

2. Disarankan adanya sebuah upaya penataan terhadap atta guna lahan , 

penggunaan lahan pada kawasan yang berada pada tingkat kerawanan 

tinggi.  

3. Disarankan terhadap pemerintah setempat untuk diambil sebuah kebijakan 

dalammennagani longsordengan melakukan perbaikan pada sisi jalan yang 

rawan terhadap longsor di kawasan kerawanan tinggi dan sedang karena 

akan mengancam potensi wisata yang berada di Kecamatan Plaosan . 

4. Dapat digunakan sebagai acuan dengan melakukan penelitian terhadap arah 

mitigasi bencana daerah rawanan longsor karena penelitian ini hanya 

melakukan analisis fisik terhadap kerawanan longsor. 

4.2.2 Saran teoritis 

1. Nantinya peneliti lainnya agar memperbanyak paramter kerawaan agar 

adanya faktor pembatas lebih jelas dan akurat . 
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