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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan

mengganggu kehidupan dan penghidupan manusia yang disebabkan, baik oleh

faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga

mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta

benda dan dampak psikologis (Perka BNPB, 2012). Bencana tidak terjadi begitu

saja, namun ada beberapa faktor kesalahan dan kelalaian manusia dalam

mengantisipasi alam dan kemungkinan bencana yang dapat menimpanya.

Masyarakat yang tinggal di lereng gunung curam, kemungkinan akan terjadi

longsor. (Soehatman, 2010).

Kerawanan (Susceptibility) adalah ciri - ciri fisik atau karakter fisik dari

kondisi suatu wilayah yang rentan terhadap bencana tertentu. Istilah kerawanan

adalah suatu tahapan sebelum terjadinya bencana (pre-evelent phase) (Thywissen,

2006). Tanah Longsor (Landslide) adalah proses perpindahan atau pergerakan

tanah dengan arah miring atau vertikal dari kedudukan semula sebagai akibat gaya

berat. Longsor dapat terjadi jika intensitas curah hujan tinggi, kondisi lereng yang

miring hingga terjal, pelapukan tebal, batuan dan struktur geologi bervariasi dan

penggunaan lahan yang kurang sesuai dengan karakteristik lahannya

(Sutikno,1994). Sedangkan menurut (Dibyosaputro 1992) longsorlahan adalah

salah satu gerakan massa batuan dan tanah menuruni lereng akibat gaya gravitasi

bumi. Bencana alam longsor yakni bergeraknya sebuah masa tanah atau batuan

akibat tidak stabilnya lereng dengan dipengaruhi beberapa faktor yaitu sperti

faktor morfologi, struktur geologi, penggunaan lahan, jenis tanah dan curah hujan.

(Utomo & Widiatmaka, 2013).

Peran ilmu pengetahuan khususnya penginderaan jauh sangat besar untuk

mengantisipasi ataupun memperkirakan dari adanya sebuah bencana alam seperti

bencana longsor. Penginderaan jauh dengan bantuan citra satelit dapat di buat
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pemetaan faktor - faktor yang mempengaruhi longsor lahan seperti peta perubahan

penggunaan lahan, peta geologi, peta curah hujan dari faktor tersebut nantinya

akan dapat mengetahui kerawanan longsor di suatu wilayah. Menurut (Lillesand

dan Kiefer, 1994) mengemukakan bahwa penginderaan jauh adalah ilmu dan seni

memperoleh informasi tentang suatu objek, daerah atau fenomena melalui analisis

data yang di peroleh dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan objek,

daerah atau fenomena yang dikaji. Data yang di dapat adalah hasil perekaman

kenampakan di bumi yang di sebut citra.

Sistem informasi Geografis (SIG) sebuah sistem informasi khusus yang

mengelola data yang memiliki informasi spasial yang bereferensi keruangan dan

juga bisa di sebut sistem komputer yang memiliki kemampuan dalam mengolah,

menyimpan, dan menampilkan informasi bereferensi geografis (Riyanto dkk

2009). Pada era globalisasi dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat

sistem informasi geografis di gunakan dalam pemetaan hal ini di karenakan dari

kecepatan (SIG) dalam memetakan. Seperti pemetaan kerawanan bencana dengan

menggunakan sistem informasi geografis dapat mengambil sebuah keputusan atau

analisis dari keluaran hasil pemetaan yang dapat digunakan sebagai upaya untuk

mengurangi dari adanya korban serta kerugian yang ditimbulkan dari kejadian

bencana alam.

Indonesia adalah negara yang rentan terhadap potensi terjadinya bencana

alam dengan di kelilingi gunung serta perbukitan di setiap kepulauan nya hal ini

memunculkan potensi adanya kejadian bencana longsor. Sedangkan bencana

longsor di Indonesia termasuk kedalam bencana yang sering terjadi selain dari

bencana banjir, dan angin kencang, dapat dilihat dibawah ini jumlah kejadian

bencana di indonesia dari Tabel.1.1
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Tabel.1.1 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 yang terletak di Kabupaten Magetan juga mempunyai

potensi terjadinya bencana longsor, potensi kejadian longsor di Kecamatan

Plaosan bisa di pengaruhi oleh beberapa faktor yakni dari letak Kecamatan

Plaosan sendiri yang terletak di lereng dan kaki gunung lawu, dari intensitas hujan

kondisi geologi serta jenis tanah diwilayah tersebut. Menurut data BPBD

Kabupaten Magetan bencana longsor di Kabupaten Plaosan menduduki posisi ke

dua dari bencana yang sering terjadi di Kabupaten Magetan

Kejadian longsor di Kabupaten Magetan pada tahun 2019 memiliki total

11 kejadian bencana longsor dan pada tahun 2020 dengan total kejadian 28

kejadian longsor di Kecamatan Plaosan. Dari tahun 2019 - 2020 kejadian longsor

mengalami peningkatan ada beberapa kecamatan yang memiliki kejadian longsor

yang tinggi atau yang bisa dikatakan memiliki potensi terjadinya bencana longsor

yang tinggi salah satunya yakni di Kecamatan Plaosan hal ini bisa dilihat dari

letak kecamatan tersebut yang terletak di lereng Gunung Lawu yang memiliki

kemiringan lereng yang cukup tinggi hal tersebut menjadi salah satu faktor yang
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menyebabkan potensi tinggi terjadi nya bencana longsor. Menurut data dari

BPBD Kabupaten Magetan tahun 2020 pada Tabel.1.2 ada beberapa desa yang

terjadi bencana longsor di Kecamatan Plaosan, untuk melihat dari gambaran

kejadian longsor yang terjadi di lokasi penelitian di Kecamatan Plaosan dapat

dilihat pada Gambar.1.1 dan Gambar.1.2

Tabel.1.2 Daftar kejadian longsor di Kecamatan Plaosan Tahun 2020

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

Sumber: Register bencana alam tahun 2020 BPBD Kabupaten Magetan

Gambar.1.1 Kejadian longsor di Desa Randugede Kecamatan Plaosan

Sumber: Website koran harian bangsa
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Gambar.1.2. Kejadian longsor di Desa Bulugunung Kecamatan Plaosan.
Sumber: Beferen.com.

Bencana tanah longsor yang terjadi Kecamtan Plaosan menimbulkan

kerugian materil maupun non materil seperti kerusakan pada lahan perkebunan

fasilitas serta rumah - rumah warga yang terkena longsor tanah dari beberapa

kejadian longsor seperti yang terdapat di Gambar.2 longsor yang terjadi di Desa

Randugede menutup akses dari jalan utama menuju desa wisata Randugede

longsor tersebut mengakibatkan kerusakan sarana desa, pada Gambar.3

memperlihatakan bahwa longsor juga menimbulkan kerugian materil yakni

longsor menimpa beberapa rumah warga yang mengakibatkan kerusakan pada

rumah warga hal ini perlunya penanganan lebih lanjut agar masyarakat dapat

menghindari atau mengurangi dari dampak longsor tersebut perlunya mengetahui

persebaran dari wilayah yang memiliki kerawanan longsor dari latar belakang

yang telah terurai di atas maka penulis mengambil judul “Analisis Tingkat

Kerawanan Longsor di Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan Berbasis

Sistem Informasi Geografis (SIG) ”
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1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka dapat dirumuskan sebagai

berikut :

1. Bagaimana persebaran tingkat kerawanan longsor di Kecamatan Plaosan?

2. Faktor wilayah apakah yang dominan mempengaruhi kerawanan longsor

di Kecamatan Plaosan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan dari penelitian sebagai berikut:
1. Mengetahui dan menganalisis sebaran tingkat kerawanan longsor di

Kecamatan Plaosan.

2. Menganalisis faktor wilayah apakah yang dominan mempengaruhi

kerawanan longsor di Kecamatan Plaosan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan dapat memeberikan manfaat yaitu:
1. Dapat menjadi sebuah pertimbangan untuk pemerintah daerah serta BPBD

untuk merencanakan strategi untuk mengurangi kerugian materil dan non

materil di wilayah rawan longsor jika terjadinya bencana longsor.

2. Sebagai rujukan atau referensi unutk penelitian yang akan datang.

3. Dapat memberikan informasi tentang tingkat kerawanan longsor, bagi

masyarakat dan pemerintah.

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya

1.5.1 Telaah Pustaka
1.5.1.1. Pengertian Kerawanan

Kerawanan (Susceptibility) adalah ciri – ciri fisik atau karakter

fisik dari kondisi suatu wilayah yang rentan terhadap bencana tertentu.

Istilah kerawanan adalah suatu tahapan sebelum terjadinya bencana (pre-
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evelent phase) ( Thywissen, 2006). Kerawanan merupakan bagian dari

aspek bahaya, PP No 64 Tahun 2010 Pasal 4 Ayat 2, menjelaskan bahwa

analisis bahaya merupakan suatu analisa terhadap kemungkinan terjadinya

kejadian atau peristiwa yang memepunyai potensi untuk menimbulkan

kerusakan, kehilangan jiwa manusia, atau kerusakan lingkungan.

Kerawanan longsor yaitu bencana alam yang berdampak fatal bagi

kehidupan manusia menyadarkan manusia untuk membuat pendugaan

bencana di waktu yang akan datang identifikasi kejadian bencana diinisiasi

dengan mengenal aspek kerawanan.

1.5.1.2. Pengertian Tanah Longsor
Tanah longsor secara umum adalah perpindahan material

pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan,tanah, atau material ,

bergerak ke bawah atau keluar dari lereng . Secara geologi tanah longsor

adalah suatu peristiwa geologi dimana terjadi pergerakan tanah seperti

jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah (Nandi 2007). Tanah longsor

merupakan suatu produk dari proses gangguan keseimbangan yang

menyebabkan bergeraknya masa tanah dan batuan dari tempat yang lebih

tinggi ke tempat yang lebih rendah pergerakan tersebut terjadi karena

adanya faktor gaya yang terletak pada bidang tanah yang tidak rata atau

yang disebut dengan lereng (Sutikno 2002). Menurut (BNPB, 2007) tanah

longsor merupakan turunnya masa tanah, batu, pohon, pasir dan lain-lain.

Longsoran merupakan terganggunya kestabilan tanah dan batuan penyusun

lereng sehingga menyebabkan bergeraknya massa tanah, batuan atau

gabungan dari tanah dan batu yang jatuh atau lepas dari dinding lereng.

Prinsipnya bawah tanah langsor yakni sebuah gaya atau bentuk

dorongan ke material tanah atau batuan yang meluncur ke bidang lereng

menuju ke tinggian rendah membawa material - material batuan atau tanah

karena adanya gaya gravitasi yang menyebabkan luncuran material

tersebut karena tidak adanya gaya lekat di lereng karena adanya gangguan

keseimbangan yang menyebab kan tanah longsor.
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1.5.1.3. Penyebab Terjadinya Longsor
Gejala umum terjadinya longsor menurut (Nandi 2007) di tandai

dengan munculnya retakan – retakan lereng yang searah dengan arah

tebing dengan munculnya mata air baru yang bisa di sebabkan karena

selesai nya turun hujan membuat tebing rapuh dan kerikil mulai

berjatuhan . Faktor – faktor lainnya adalah sebagai berikut:

1.5.1.3.1. Hujan
Ancaman tanah longsor biasanya dimulai pada bulan November

karena meningkatnya intensitas curah hujan. Musim kering yang panjang

akan menyebabkan terjadinya penguapan air di permukaan tanha dalam

jumlah besar. Hal itu mengakibatkan munculnya pori-pori atau rongga

tanah hingga terjadi retakan dan merekahnya tanah permukaan. Ketika

hujan, air akan menyusup kebagian yang retak sehingga tanah dengan

cepat mengembang kembali. Pada awal musim hujan, intensitas hujan

yang tinggi biasanya sering terjadi, sehingga kandungan air pada tanah

menjadi jenuh dalam waktu yang singkat. Hujan lebat pada awal musim

dapat menimbulkan longsor karena melalui tanah yang merekah air akan

masuk dan terakumulasi dibagian dasar lereng, sehingga menimbulkan

gerakan lateral. Bila ada pepohonan dipermukaannya, tanah longsor

dapat dicegah karena air akan diserap oleh tumbuhan yang berfungsi

mengikat tanah.

1.5.1.3.2. Lereng Terjal
Lereng atau tebing yang terjal akan memperbesar gaya pendorong.

Lereng yang terjal terbenrtuk karena pengikisan air sungai, mata air, air

laut, dan angin. Kebanyakan sudut lereng yang menyebabkan longsor

adalah 180 apabila ujung lerengnya terjal dan bidang longsorannya

mendatar.
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1.5.1.3.3. Tanah yang kurang Padat dan Tebal
Jenis tanah yang kurang padat merupakan tanah lempung atau

tanah liat dengan ketebalan lebih dari 2,5 m dari sudut lereng lebih dari

220. Potensi tanah jenis ini diperuntukan terjadinya longsor terutama

bila terjadi hujan. Tanah ini juga sangat rentan terhadap pergerakan

tanah karena menjadi lembek terkena air dan pecah ketika hawa terlalu

panas.

1.5.1.3.4. Batuan yang kurang kuat
Batuan endapan gunung api dan sedimen berukuran pasir dan

campuran antara kerikil, pasir dan lempung umumnya kurang kuat.

Batuan tersebut akan mudah menjadi tanah apabila mengalami proses

pelapukan dan umumnya rentan terhadap longsor apabila terdapat

pada lereng yang terjal.

1.5.1.3.5. Jenis tata lahan
Longsor banyak terjadi di daerah lahan persawahan, perladangan

dan adanya genangan air di lereng yang terjal. Pada lahan persawahan

dimana yang akarnya kurang kuat untuk mengikat butir tanah yang

membuat tanah menjadi lembek dan mengalami kejenuhan terhadap air

sehingga mudah longsor. Sedangkan untuk daerah perladangan

penyebabnya yaitu dikarenakan oleh akar pohon yang tidak dapat

menembus bidang longsoran yang dalam dan umumnya terjadi di

daerah longsoran lama.

1.5.1.3.6. Getaran
Biasanya getaran terjadi diakibatkan oleh gempa bumi, ledakan,

getaran mesin dan getaran lalu lintas kendaraan. Dari getaran

tersebut mengakibatkan timbulnya tanah, badan jalan, lantai dan

dinding rumah menjadi retak.
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1.5.1.4. Jenis Tanah Longsor

Menurut Subowo (2003), ada 6 (enam) jenis longsorlahan, yaitu:

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

rayapan tanah, dan aliran bahan rombakan.

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 dikarenakan

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. Jenis-jenis longsoran dapat dilihat

pada :

1.5.1.4.1. Longsoran Translasi
Longsoran translasi adalah bergeraknya massa tanah dan batuan

pada bidang gelincir berbentuk rata atau menggelombang landai.

Gambar 1.3. Longsoran Translasi

Sumber : Subowo ( 2003 )

1.5.1.4.2. Longsoran Rotasi
Longsoran rotasi adalah bergeraknya massa tanah dan batuan pada

bidang gelincir berbentuk cekung.
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Gambar 1.4. Longsoran Rotasi
Sumber : Subowo ( 2003 )

1.5.1.4.3. Pergerakan Blok
Pergerakan Blok adalah bergeraknya batuan pada bidang gelincir

berbenttuk rata. Longsoran ini disebut longsoran translasi blok batu.

Gambar 1.5. Longsoran Translasi Blok

Sumber : Subowo ( 2003 )

1.5.1.4.4. Runtuhan Batu
Runtuhan batu adalah runtuhnya sejumlah besar batuan atau

material lain bergerak ke bawah dengan cara jatuh bebas. Umumnya

terjadi pada lereng yang terjal hingga menggantung.
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Gambar1.6 Longsoran Runtuhan Batu

Sumber : Subowo ( 2003 )

1.5.1.4.5. Rayapan Tanah
Rayapan tanah adalah jenis gerakan tanah yang bergerak lambat.

Jenis gerakan tanah ini hampir tidak dapat dikenali. Rayapan tanah ini

bisa menyebabkan tiang telepon, pohon, dan rumah miring.

Gambar 1.7. Longsoran Rayapan Tanah
Sumber : Subowo ( 2003 )

1.5.1.4.6. Aliran Bahan Rombakan
Gerakan tanah ini terjadi karena massa tanah bergerak didorong

oleh air. Kecepatan aliran dipengaruhi kemiringan lereng, volume dan

tekanan air, serta jenis materialnya. Gerakannya terjadi di sepanjang

lembah dan mampu mencapai ribuan meter.
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Gambar 1.8. Longsoran Aliran Bahan Rombakan
Sumber : Subowo ( 2003 )

1.5.1.5 Dampak Longsor
Menurut Nandi (2007) dampak yang akan ditimbulkan akibat

terjadinya bencana longsir memounyai dampak yang cukup banyak seperti

dampak terhadap kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan maupun

terhadap keseimbangan lingkungan.

1.5.1.5.1 Dampak Terhadap Kehidupan
Terjadinya bencana longsor mempunyai sebuah dampak yang

sangat besar terhadap kehidupan, terutama pada manusia. Apabila

bencana longsor itu terjadi pada daerah wilayah yang mempunyai

penduduk yang padat yang sangat tinggi, maka korban jiwa yang akan

cukup besar, khususnya bencana longsor yang datang yang tanpa diawali

dengan adanya tanda-tanda terjadinya longsor.

Adapun dampak yang ditimbulkan dengan terjadinya longsor terhadap

kehidupan adalah sebagai berikut.

a. Banyaknya korban jiwa yang disebabkan oleh bencana longsor.

b. Terjadinya kerusakan infrastruktur publik seperti jalan, jembatan

dan sebagainya.

c. Kerusakan bangunan seperti gedung perkantoran dan

perumahan penduduk serta sarana peribadatan.

d. Terhambatnya aktivitas manusia yang dapat merugikan

masyarakat setempat maupun pemerintah.
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1.5.1.5.2. Dampak Terhadap Lingkungan
Dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan akibat terjadinya

longsor adalah sebagai berikut:

a. Terjadinya kerusakan lahan.

b. Vegetasi penutup lahan yang menjadi hilang.

c. Keseimbangan ekosistem yang terganggu.

d. Lahan menjadi kritis sehingga cadangan air bawah tanah menipis.

e. Terjadinya longsor dapat menutup lahan yang lain seperti sawah,

kebun dan lahan produktif lainnya.

1.5.1.6. Penginderaan Jauh

Definisi penginderaan jauh menurut Lillesand & Kiefer (1993)

adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang suatu objek atau

fenomena alam melalui analisis data yang diperoleh menggunakan suatu

alat yang tidak ada kontak langsung dengan obyek tersebut. Sutanto (1986)

mengungkapkan bahwa terdapat beberapa komponen dalam sistem

penginderaan jauh diantaranya yaitu sumber energi, atmosfer, interaksi

antara energi dan obyek, sensor, perolehan data, dan pengguna data.

Komponen Penginderaan Jauh dapat dilihat pada Gambar.9.

Gambar.1.9 Sistem Penginderaan jauh.
Sumber: Sutanto,1986.

Penjelasan mengenai masing-masing komponen penginderaan jauh yaitu sebagai

berikut:
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1.5.1.6.1. Sumber Energi

Terdapat 2 sistem sumber energi yang digunakan dalam

penginderaan jauh sistem pasif dan sistem aktif. Sistem pasif ialah

sistem yang menggunakan sinar matahari sebagai sumber energi dalam

perekamannya sedangkan sistem aktif merupakan sistem yang

menggunakan tenaga buatan seperti gelombang mikro. Jumlah tenaga

yang diterima obyek di setiap tempat berbeda - beda karena

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

a. Waktu penyinaran: Jumlah energi yang diterima obyek pada saat

matahari tegak lurus pada siang hari lebih besar daripada saat

posisi miring sore hari. Makin banyak energi yang diterima objek

warna obyek makin cerah.

b. Bentuk permukaan bumi: Permukaan bumi yang bertekstur halus

dan memiliki warna cerah pada permukaannya karena lebih banyak

memantulkan sinar matahari dibandingkan permukaan yang

bertekstur kasar dan berwarna gelap. Sementara itu, daerah yang

bertekstur halus dan cerah terlihat lebih terang dan jelas.

c. Kondisi cuaca pada saat pemotretan mempengaruhi kemampuan

sumber tenaga dalam memancarkan dan memantulkan.

1.5.1.6.2. Atmosfer

Atmosfer merupakan lapisan udara yang terdiri atas berbagai jenis

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

terdapat di dalam atmosfer tersebut dapat menyerap, memantulkan,

maupun melewatkan radiasi elektromagnetik. Meskipun demikian

kondisi tak menentu di atmosfer dapat menjadi penghalang pancaran

21 sumber tenaga yang mencapai ke permukaan bumi, maupun objek

kajian untuk beberapa satelit dengan kegunaan tertentu.

1.5.1.6.3. Interaksi antara Tenaga dan Obyek
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Interaksi yang dimaksud ini dapat dilihat dari rona yang dihasilkan

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

memantulkan atau memancarkan tenaga ke sensor. Obyek yang

mempunyai daya pantul tinggi akan terilhat cerah pada citra,

sedangkan obyek yang daya pantulnya rendah akan terlihat gelap pada

citra.

1.5.1.6.4. Sensor dan Warna

Sensor merupakan alat pemantau yang dipasang pada wahana, baik

pesawat maupun satelit. Sensor dapat dibedakan menjadi dua yaitu

sensor fotografik merekam obyek melalui proses kimiawi dan sensor

elektronik bekerja secara elektrikal dalam bentuk sinyal elektrik yang

direkam dalam pita magnetik. Sementara wahana merupakan

kendaraan/media yang digunakan untuk membawa sensor guna

mendapatkan data inderaja. Berdasarkan ketinggian peredaran dan

tempat pemantauannya di angkasa, wahana dapat dibedakan menjadi:

a. Pesawat terbang rendah – menengah 1000m – 9000m diatas

permukaan bumi.

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

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

Kemampuan sensor dalam menyajikan gambaran objek terkecil

disebut resolusi spasial. Resolusi spasial dapat menunjukkan

kualitas sebuah sensor dimana semakin kecil obyek yang dapat

direkam semakin baik kualitas sensornya.

1.5.1.6.5. Perolehan Data

Perolehan data dari penginderaan jauh terdiri atas 2 jenis yaitu data

manual dan data numerik. Data manual didapatkan melalui kegiatan

interpretasi citra dengan menggunakan alat stereoskop untuk melihat

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

pada komputer.

1.5.1.6.6. Penggunaan Data

Pengguna data merupakan komponen akhir yang penting dalam

sistem inderaja, yaitu individu atau lembaga yang memanfaatkan hasil

inderaja. Beberapa bidang yang menggunakan data inderaja misalnya

bidang militer, kependudukan, pemetaan kebencanaan, meteorologi,

dan klimatologi.

Pemanfaatan penginderaan jauh dalam penelitian ini ialah untuk

menentukan titik-titik sampel yang akan dilakukan uji akurasi untuk

parameter penggunaan lahan dan kemiringan lereng. Hasil survey

lapangan nantinya dilakukan uji ketelitian akurasi untuk mengetahui

tingkat keakuratan klasifikasi kondisi di lapangan.

1.5.1.7. Sistem Informasi Geografis (SIG)

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan suatu sistem

(berbasiskan komputer) yang digunakan untuk menyimpan dan

memanipulasi informasi-informasi geografis. SIG dirancang untuk

mengumpulkan, menyimpan dan menganalisis obyek-obyek dan

fenomena dimana lokasi geografis merupakan karakteristik yang

memiliki empat kemampuan berikut dalam menangani data yang

bersifat rutgeografi: (a) masukan, (b) manajemen data (penyimpanan

dan pengambilan data), (c) analisis dan manipulasi data, (d) keluaran

(Aronoff, 1989).

1.5.1.8. Peranan Aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk

Longsor

Salah satu manfaat yang dapat diterapkan pada aplikasi SIG adalah

menyediakan informasi tentang bencana. Westen (2000 dalam

Puturuhu, 2014) menyatakan bahwa manfaat penginderaan jauh dan

SIG dalam penanganan bencana adalah menyediakan database dari
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bukti-bukti yang ditinggalkan oleh bencana yang terjadi sebelum

diinterpretasikan, dan dikombinasikan dengan informasi lain untuk

menjadi peta bahaya/berpotensi terjadi bencana.

Pada konsepannya sistem informasi geografis memiliki empat

aplikasi utama yaitu, pemetaan, pengukuran, pemantauan, dan

pemodelan. Peran SIG dalam kebencanaan khususnya bencana

longsor yakni dengan melakukan pemetaan dan pemodelan tergantung

dari kebutuhan yang diinginkan, untuk pengaplikasian dalam longsor

pemetaan berguna untuk memetakan persebaran kerawanan longsor

dan pemodelan untuk membuat tingkat kerawanan longsor,

pemodelan sistem informasi geografis yang digunakan untuk bencana

longsor yaitu pemetaan yakni dengan memetakan kerawanan longsor

di wilayah penelitian, kemudian dengan pengukuran yakni dengan

mengukur luasan dari setiap klasifikasi kerawanan longsor, kemudian

pemodelan kerawanan longsor dan selanjutnya yakni dengan

melakukan pemodelan SIG untuk mengasilkan kerawanan longsor

dengan menggunakan pemodelan spasial.

1.5.1.9. Tumpang susun Overlay

Teknik overlay sering digunakan pada SIG untuk menganalisis

peta. Definisi overlay adalah suatu proses pada data spasial, yang

terjadi pada suatu layer yang berisi peta tematik tertentu lalu

“ditumpangkan dan disusun” dengan berbagai peta tematik lain dan

akhirnya membentuk layer peta tematik baru dengan poligon yang

baru dari hasil perpotongan bidang-bidang pada proses “penumpukan

dan penyusunan” tersebut. Sudut pada poligon yang baru merupakan

hasil perpotongan sisi poligon - poligon lama yang telah

“ditumpangkan atau disusun”. Seluruh titik dan garis yang berada di

peta-peta lama, kini ditampilkan bersama-sama dengan titik dan garis

lain dengan perpotongan, dan topologi serta tabel atribut baru yang

disesuaikan dengan hasil overlay poligon. Untuk dapat melakukan
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overlay, maka peta-peta tematik itu harus mempunyai satu patokan

dan sisterm koordinat yang sama, sehingga peta tematik baru

dihasilkan dengan baik. Menurut Bernhardsen (1992).

1.5.2 Penelitian Sebelumnya
Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian yang telah di

lakukan sebelumnya serta terdapat perbedaan di dalamnya:

Mia Dwi Maharani (2018) Penelitian nya berjudul Analisis

Kerawanan Longsor dan Penentuan Jalur Evakuasi Potensial Kecamatan

Poncol Kabupaten Magetan Tahun 2017 Tujuan dari Penelitian yaitu

Menganalisis tingkat kerawanan longsor di Kecamatan Poncol dan

menganalisis jalur evakuasi potensial di Kecamatan Poncol penelitian nya

menggunakan metode survei dengan menggunakan satuan medan serta

untuk penentuan jalur evakuasi nya menggunakan Purposive sampling

hasil dari penelitian ini yaituu peta kerwanan longsor dan peta jalur evakuasi

potensial .Perbedaan dari penelitian yakni dari tujuan serta wilayah

yang di teliti wilayah penelitian ini yakni Kecamatan Plaosan Kabupaten

Magetan sedangkan penelitian dari Mia dwi maharani terletak di Kecamatan

Poncol Kabupaten Magetan, dengan tujuan penelitian ini yakni mengetahui

persebaran kerawanan longsor serta mengetahui persebaran kejadian longsor

terhadap persebaran kerawanan longsor di Kecamatan plaosan metode yang

digunakan sama yaitu dengan metode survei dengan unit analisis satuan

medan untuk mengetahui pebedaan dan perbandingan penelitian sebelumnya

terdapat di Tabel.3.

Putri Purwandari (2019) dengan judul penelitian Analisis Kerawanan

Longsor di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo tujuan dari penelitian

yaitu mengetahui agihan tingkat kerawanan longsor dan menganalisis

faktor wilayah yang menyebabkan longsor di Kecamatan Pulung

Kabupaten Ponorogo Metode yang digunakan yaitu dengan overlay dan

skoring dengan unit analisis nya satuan medan hasil dari penelitian peta
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agihan kerawanan longsor dan faktor wilayah yang mempengaruhi

longsor, perbedaan dari penelitian ini yaitu dari wilayah penelitian yang

diambil kemudian dari tujuan penelitian tujuan dari penelitian ini yaitu

mengetahui persebaran tingkat kerwanan longsor serta mengetahui

persebaran kejadian longsor terhadap persebaran kerawanan longsor di

Kecamatan plaosan, sedangkan penelitian dari putri purwandari unutk

mngetahui agihan persebaran kerawanan longsor dan faktor dominana

wilayah yang mempengaruhi longsor , dari segi wilayah yang di teliti

juga sudah berbeda unutk melihat perbedaan dan perbandingan penelitian

sebelumnya terdapat di Tabel.3.

Agus Sriyono (2012) yang berjudul Identifkasi Kawasan Rawan

Bencana Longsor Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang tujuan

dari penelitianya yaitu untuk membuat peta potensi rawan bencana

longsor di Kecamatan Banyu biru dan mengetahui sebaran kawasan

rawan bencana longsor di Kecamatan banyu biru hasil dari penelitian

yakni peta potensi dan sebaran rawana bencana longsor dengan menggunakan

metode overlay populasi nya yaitu satuan lahan kecamatan banyu biru

dengan cara pengmabilan sampel dengan tekhnik area sampling,

Perbedaan dari penelitian ini yaitu dari wilayah yang diteliti dan juga dari

tujuan penelitian ,persamaan penelitian ini yaitu dari metode yang di

gunakan sama- sama menggunakan metode overlay dengan tekhnik

pengmabilan sampel menggunakan area sampling dan juga unit analisis

yang digunakan sama yakni peta satuan lahan untuk melihat lebih jelas

perbandingan dan perbedaan penelitian sebelumnya terdapat pada,Tabel.3.

Kuswaji Dwi Priyono, dkk (2006) dengan judul “Analisis Tingkat

Bahaya Longsor Tanah Di Kecamatan Banjarmangu Kabupaten

Banjarnegara”, menghasilkan lima tingkat bahaya longsor dengan tipe- tipe

berbeda pada tiap bahaya longsor mulai dari nilai persen tertinggi hingga

terendah, sesuai dengan lokasi penelitian dengan masing -masing luasan

yang berbeda berdasarkan sembilan satuan bentuk lahan. Perbedaan
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Priyono (2006) dengan penelitian ini terletak pada aspek lokasi penelitian dan

hasil. Penelitian Priyono (2006) 12 berlokasi di Kabupeten Banjarnegara

bertujuan mengidentifikasi karakteristik longsoran di daerah penelitian,

peta agihan tingkat bahaya longsor lahan didaerah penelitian, mengetahui

faktor utama penyebab terjadinya lonsor dan menganalisis tingkat bahaya

longsor. Sedangkan penelitian ini berlokasi di Kabupaten Magetan tepat nya

di Kecamatan Plaosan dan menganalisis tingkat kerawanan longsor, faktor

wilayah yang dominan, dan kesesuaian kejaidan actual dengan tingkat

kerawnan longsor, untuk unit analisis sama -sama menggunakan satuan

lahan untuk melihat lebih jelas perbandingan dan perbedaan penelitian

sebelumnya terdapat pada Tabel l.3.
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Tabel 1.3. Perbandingan dan perbedaan penelitian sebelumnya

Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil

Mia Dwi Maharani
(2018)

Analisis Kerawanan
Longsor dan Penentuan
Jalur Evakuasi Potensial
Kecamatan Poncol
Kabupaten Magetan
Tahun 2017

-Menganalisis tingkat kerawanan
longsor di Kecamatan Poncol
Kabupaten Magetan

-Menganalisis jalur evakuasi
potensial di Kecamatan Poncol
Kabupaten Magetan

Metode survei
sedangkan unutk
penntuan jalur evakuasi
potensial menggunakan
purposive sampling

-Peta kerawanan longsor Kecamatan
Poncol

-Peta Jalur evakuasi potensial
Kecamatan Poncol

Putri purwandari
(2019)

Analisis Kerawanan
Longsor di Kecamatan
Pulung Kabupaten
Ponorogo

- Mengetahui agihan tingkat
kerawanan longsor di Kecamatan
Pulung Kabupaten Ponorogo

- Menganalisis faktor wilayah yang
menyebabkan longsor di Kecamatan
Pulung Kabupaten Ponorogo

Overlay, Skoring -Peta agihan kerawanan longsor
Kecamatan Pulung

-Faktor wilayah dominanan yang
emmepengaruhi longsor di
Kecamatan Pulung

Agus sriyono (2012) Identifikasi Kawasan
Rawan Bencana Longsor

- Membuat peta potensi rawana
bencana longsor Kecamatan Banyu

Survey Overlay,scoring
dengan satuan lahan

- Peta potensi longsor Kecamatan



23

Kecamatan Banyu biru
Kabupaten Semarang

biru

- Mengetahui sebaran kawasan
rawan bencana longsor di
Kecamatan Banyu biru

sebagai
populasi ,tekhnik
pengambilan sampel
menggunakan area
sampling

Banyu biru

- Peta tingkat rawan bencana
longsor Kecamatan Banyu biru

Kuswaji Dwi

Priyono, dkk (2006)

Analisis Tingkat Bahaya
Longsor Tanah Di
Kecamata Banjarmangu
Kabupaten Banjarnegara

- Mengetahui tingkat bahaya
longsor tanah serta
mengidentifikasi karakteristik
longsoran di daerah penelitian.

- Membuat peta agihan tingkat
bahaya longsor

Metode suvey,
berdasarkan unit satuan
lahan.

- Peta persebaran tingkat bahaya
longsro tanah

- karakteristik longsoran di wilayah
penelitian

Fredy Yudi Pratama
(2021)

Analisis Tingkat
Kerawanan Longsor di
Kecamatan Plaosan
Kabupaten Magetan

- Mengetahu tingkat kerawanan
longsor di Kecamatan Plaosan ‘

- Mengetahui persebaran kejadian
sebelumnya terhadap sebaran tingkat
kerawanan longsor di Kecamatan
Plaosan

Survey,overlay, dan
scoring
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1.6 Kerangka Penelitian

Tanah longsor secara umum adalah perpindahan material pembentuk

lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material, bergerak ke bawah

atau keluar lereng. Secara geologi tanah longsor adalah suatu peristiwa geologi

dimana terjadi pergerakan tanah seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar

tanah.

Dari data secara langsung pengamatan dan data dari dinas BPBD

Kecamatan plaosan sering terjadi tanah longsor sehingga masuk ke dalam kategori

rawan, longsor yang terjadi bisa di sebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia

seperti pembangunan pemukiman di tebing yang menyebabkan tebing tidak dapat

menahan dan menyebabkan longsor dan juga pembangunan jalan lintas dengan

tebing yang tidak di buat melandai melainkan dibuat curam yang menyebabakan

longso. Faktor - faktor yang mendukung dari terjadinya longsor yakni dari curah

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

Parameter curah hujan faktor curah hujan dalam mendukung kerawanan

longsor yakni dengan curah hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur tanah

menyebabkan tanah menjadi lebih gembur dan daya ikat tanah pada tanah lainnya

berkurang yang menyebabkan terjadinya longsor karena tanah ikut terangkut

dengan air hujan menuruni lereng.

Parameter penggunaan lahan peran penggunaan lahan dalam kerawanan

longsor yaitu dari segi penggunaan lahan yang di lakukan manusia penggunaan

lahan yang tanpa perencanaan akan menyebabkan tidak keseimbangan yang

mengakibatkan terjadinya longsor seperti pembangunan pemukiman di wilayah

lereng ataupun tebing yang menyebabkan tebing tidak bisa menyangga kemudian

menyebabkan longsor penggunaan lahan yang tidak sesuai menjadikan tingkat

terjadinya longsor menjadi tinggi, Peran penginderaan jauh pada penggunaan

lahan yakni dengan bantuan citra satelite dapat melihat berbagai penggunaan

lahan maupun perubahan lahan di wilayah penelitian.
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Parameter kemiringan lereng mempunyai peran cukup tinggi dalam

terjadinya longsor wilayah yang mempunyai kemiringan lereng yang tinggi akan

mudah sekali untuk terjadinya longsor karena lereng memiliki kemiringan

vertikal yang mneyebabkan material tanah dan batuan mudah bergerak.

Parameter geologi dengan jenis batuan yang memiliki sifat mudah

melapuk menyebabkan batuan tersebut mudah terlepas sehingga dengan

pelapukan yang cepat menyebabkan material batuan mudah terlepas dari lereng

dan terjadinya runtuhan longsor.

Parameter jenis tanah beberapa jenis tanah yang memiliki sifat tanah yang

halus berpasir dan tidak memiliki kelekatan yang baik mejadi faktor pendukung

dari terjadinya longsor karena tanah menjadi material utama dalam terjadinya

longsor.

Semua data yang telah di peroleh dari faktor pendukung dan karaktersitik

wilayah serta sifat - sifat lahan diolah menggunakan metode SIG dengan

menggunakan analisis tumpang susun overlay. Hasil overlay adalah satuan lahan

sebagai unit analisisnya. Parameter pendukung dari kerawanan longsor berupa

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

overlay dan di lakukan scoring pengharkatan sebelum di lakukan klasfikasi

menjadi tingkat persebaran longsor dan menjadi peta tingkat persebaran longsor.

Setelah peta perseberan tingkat kerawanan longsor selanjutnya yakni mengetahui

kesesuaian spasial kejadian longsor actual dengan kerawanan longsor

menggunakan overlay. Bagan alir kerangka pemikiran dapat di lihat pada Gambar

1.10 dibawah ini.
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Gambar.1.10. Diagram Alir Kerangka Penelitian
Sumber : Penulis 2021
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1.7 Batasan Operasional

1. Kerawanan Longsor
Suatu gejala alam atau kegiatan manusia yang berpotensi

menimbulkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, gangguan

sosial, serta korban jiwa karena adanya gejala potensi dari terganggunya

kestabilan tanah atau penyusun lereng yang menyebabkan gerakan massa

tanah, atau batuan penyusun lereng yang keluar dari lereng.

2. Tingkat
Tingkat yakni sebuah tingkatan atau setrata dari sebuah objek yang

di kaji dari potensi tertinggi dan terendahnya.

3. Skoring
Sebuah kegiatan dimana memberi sebuah nilai kepada parameter

yang akan digunakan tujuan dari skoring yakni memeberi nilai atas

parameter yang memiliki pengaruh tinggi.

4. Overlay
Sebuah cara unutk membuat sebuah objek peta dengan melakukan

tumpang susun dengan peta sebagai pendukung nya yang terdiri dari

beberapa peta sebelum menjadi sebuah peta yang di inginkan.

5. Analisis

Penyelidikan terhadap suatu peristiwa ( karangan, perbuatan, dsb)

unutk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab – musabab, duduk

perkaranya, dsb. (KBBI, 2006)
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