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BAB I  

 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara beriklim tropis yang memiliki berbagai macam 

kekayaan alam. Kekayaan tersebut seperti ekosistem, sumber daya alam, sumber 

daya mineral, hewan, dan tumbuhan. Keragaman tersebut disebabkan oleh kondisi 

geologi, geomorfologi, iklim, dan hidrologi. Kondisi geologi dan geomorfologi 

salah satunya dapat mempengaruhi persebaran kekayaan ordo tanah. Diketahui 

tanah di Indonesia terdapat 9 ordo (USDA, 2014) yaitu Histosol, Vertisol, Entisol, 

Spodosol, Inceptisol, Alfisol, Ultisol, Oxisol, Mollisol, dan Aridisol. Masing-

masing dari ordo tersebut memiliki ciri dan kandungan kimia yang berbeda-beda.  

Selain kekayaan alam, Indonesia juga dapat dikatakan sebagai negeri yang 

memiliki bermacam-macam bencana. Hal ini disebabkan oleh lokasi Indonesia 

yang terhimpit oleh 3 samudra, 2 benua, dan ring of fire. Salah satu bencana alam 

yang terkenal adalah tanah longsor.  

Longsor merupakan gerakan menuruni atau keluar lereng oleh massa tanah 

atau batuan penyusun lereng ataupun percampuran keduanya sebagai bahan 

rombakan, akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusunnya (Fan et 

al., 2017). Tanah longsor dapat disebabkan oleh struktur tanah, vegetasi beserta 

jenisnya, jenis tanah, atau alih fungsi lahan. Umumnya longsor terjadi pada daerah 

yang telah mengalami alih fungsi lahan (misalkan hutan ke permukiman atau 

hutan ke sawah/tegalan). Longsor pada daerah alih fungsi lahan terjadi akibat 

tidak adanya penyangga air atau penyerap air yang biasanya dilakukan oleh akar 

pohon. Akar tanaman akan mengikat air dan  menyerapnya. Akibat ada ikatan 

akar dengan air secara langsung dapat diikuti oleh terikatnya tanah, sehingga 

tanah tidak mudah terkikis.  
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Lahan yang tidak memiliki tanaman sangat mudah mengalami erosi. Salah 

satu kejadian longsor yang banyak terjadi adalah pada daerah permukiman. 

Permukiman tidak memiliki sistem drainase alami dan baik seperti yang dilakukan 

oleh tanaman. Akibatnya, permukiman mudah mengalami limpasan permukaan 

dan sebagaian besar mengakibatkan genangan pada dataran rendah. Pada dataran 

tinggi, limpasan permukaan akan membawa tanah menuju ke bawah. Jika 

kapasitas air melebihi daya tampung tanah maka tanah akan ikut terbawa air. 

Kondisi ini biasanya terjadi daerah yang bertebing.  

Indikasi longsor salah satunya dapat diketahui dengan menganalisis kondisi 

tanah. Tanah merupakan produk dari proses pelapukan batuan dan dekomposisi 

bahan organik yang dipengaruhi oleh kondisi iklim (kelembaban & suhu), mikro-

makroorganisme, dan topografi (USDA, 2014). Tanah dicirikan dalam 

profil/karakteristik tanah yang ditinjau dari sifat fisika, kimia, dan biologi. Tanah 

merupakan media tumbuh yang baik bagi tanaman maupun hewan yang tinggal 

dalam tanah. Oleh karena itu, tanah juga merupakan ekosistem bagi makhluk 

hidup. 

Tanah memiliki sifat kompleks yang terdiri atas komponen padatan yang 

berinteraksi dengan cairan, dan udara. Komponen pembentuk tanah berupa 

padatan, cair, dan udara jarang berada dalam kondisi kesetimbangan. Kondisi 

tanah selalu berubah-ubah. Tanah dapat dilihat berdasarkan sifat fisiknya. Sifat 

fisik tanah terdiri dari permeabilitas, struktur tanah, tekstur tanah, porositas, 

stabilitas agregat, berat volume, berat jenis, ruang pori tanah, drainase, kadar air 

tanah, dan plasitisitas (Kurnia (Ed.) dkk., 2006).  

Kabupaten Karanganyar terletak di timur Kota Surakarta secara administratif 

dan barat Gunung Lawu secara fisiologi. Secara geologis, Kabupaten Karanganyar 

memiliki beberapa jenis formasi batuan berdasarkan Peta Geologi Lembar 

Ponorogo 1508-1 Skala 1:100.00. Salah satu formasi yang menarik untuk dikaji 

adalah Formasi Wonosari. Formasi Wonosari merupakan formasi batuan yang 

terdiri atas bahan batuan dasar yaitu batu gamping. Formasi ini unik karena 
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merupakan satu-satunya formasi yang berada di sekitar daerah berkarakter 

vulkanik.  

Kabupaten Karanganyar wilayah gunung merupakan daerah wisata, sehingga 

memiliki prospek tinggi untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. 

Namun, adanya pariwisata tersebut diiringi dengan meningkatnya alih fungsi 

lahan dari tutupan lahan bervegetasi ke permukiman. Oleh karena itu, daerah 

permukiman pada dataran tinggi rawan terhadap longsor. Hal ini disebabkan 

karena rendahnya kapasitas tampung air pada tanah dan drainase. 

Hasil penelitian oleh Priyono et al. (2020) menyatakan bahwa risiko tertinggi 

longsoran pada permukiman di Kabupaten Karanganyar mungkin terjadi pada 

daerah tanah dengan karakteristik kemiringan lereng 8-150 %, Formasi Wonosari, 

jenis tanah latosol coklat kemerahan, tegalan, dan curah hujan tinggi. Secara 

administratif karakter tersebut berada pada Kecamatan Matesih dan 

Tawangmangu. Formasi Wonosari merupakan formasi yang tersusun atas batuan 

gamping. Batuan gamping memiliki daya lapuk tinggi, sehingga mudah terjadi 

erosi. 

Tanah longsor kerap kali terjadi Kabupaten Karanganyar bagian atas. Sebagai 

contoh, 13 tahun telah terjadi tanah longsor di daerah permukiman; jumLah 

korban jiwa total 58 terbanyak di Kecamatan Tawangmangu (Liputan 6, 2019). 

Sementara itu, 2 bulan silam terjadi longsor yang melukai 4 pekerja dan 

merenggut 1 orang (Wahyuendro, 2020). Oleh sebab itu, perlu diteliti kawasan 

yang rawan longsor dengan mengetahui karakteristik fisik tanah yang dapat 

menjadi indikator utama adanya longsor. 

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian oleh Priyono et al. (2020) 

dengan memberikan informasi mengenai karakteristik tanah yang menyebabkan 

longsor. Penelitian ini memberikan profil tanah rentan longsor agar kemudian 

dapat menjadi bahan rekomendasi untuk pengelolaan tanah lebih lanjut. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Kejadian longsor di beberapa kecamatan di Kabupaten Karangnyar dan risiko 

longsor yang terjadi di kawasan tertentu menjadikan ide penelitian ini. Oleh sebab 

itu, dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kondisi fisk tanah pada kawasan rawan longsor di Kabupaten 

Karanganyar? 

2. Bagaimana hubungan karakter fisika tanah terhadap kerawan longsor di 

Kabupaten Karanganyar? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu:  

1. Menganalisis kondisi fisik tanah pada kawasan rawan longsor 

2. Menganalisis hubungan karakter fisika tanah terhadaap kerawan longsor 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari Priyono et al. (2020) yang 

menjelaskan kondisi rawan longsor di Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini 

akan menjelaskan kerawanan kawasan berdasarkan kondisi tanah dan laju 

infiltrasinya. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih dan 

rekomendasi agar adanya penerapan konservasi tanah rawan longsor. 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

1.5.1.1 Sifat Fisika Tanah 

USDA (2014) menyebutkan definisi tanah sebagai bahan mineral yang 

tidak pepat pada permukaan tanah yang telah dan akan selalu digunakan untuk 

percobaan serta dipengaruhi oleh faktor-faktor genetik dan lingkungan seperti 

bahan induk, iklim (termasuk pengaruh kelembaban dan suhu), makro & mikro 

organisme serta topografi yang berlangsung pada suatu periode tertentu dan 

menghasilkan produk tanah yang berbeda dari bahan asalnya pada banyak 

sifat-sifat fisika, kimia, dan biologi. Meskipun begitu, pengertian tanah dapat 

berbeda berdasarkan disiplin ilmu atau bidang yang akan dikaji.  
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Bagi seorang insinyur tambang, tanah merupakan bahan rombakan 

yang menutupi mineral, sehingga harus disingkirkan. Bagi insinyur jalan raya, 

tanah merupakan pijakan untuk dibuat jalan di atasnya. Bagi peneliti biologi 

tanah merupakan laboratorium kehidupan yang di dalamnya terdapat berbagai 

macam organisme baik mikro maupun makro dan membentuk ekosistem 

sendiri (Yulipriyanto, 2010). Oleh sebab itu, lingkup geografi memiliki 

pandangan terhadap definisi tanah. Sartohadi dkk. (2012) menyebutkan 

geografi tanah sebagai tubuh alam di permukaan bumi dengan berbagai 

karakteristik yang khas dalam hal proses pembentukan, keterdapatan, 

dinamika, serta manfaat bagi manusia. Dengan kata lain, geografi tanah dapat 

didefinisikan sebagai gambaran kondisi tanah berdasarkan persebaran ruang, 

waktu, dan lingkungan. 

Setiap tanah memiliki profil dan sifat-sifatnya. Profil tanah 

menggambarkan horizon, sedangkan sifat digambarkan dalam kondisi fisik, 

kimia, dan biologi. Penelitian kali ini menggambarkan kondisi tanah 

berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik ini berguna dalam menggambarkan 

kondisi tanah pada daerah rawan longsor, sehingga dapat menjadi rekomendasi 

untuk pengawasan, konservasi tanah, dan warning agar tidak terjadi hal-hal 

yang tidak diinginkan. 

Sifat fisik tanah digambarkan dalam berbagai macam parameter. USDA 

(2014) menyebutkan parameter fisika tanah yaitu tesktur, struktur, konsistensi, 

kerapatan & berat, ruang pori & porositas, permeabilitas, konduktivitas 

hidraulik, aerasi, kepadatan (densitas), warna, dan suhu. Sartohadi dkk. (2012) 

menyebutkan parameter uji fisika tanah yaitu berat volume (bulk density), 

berat jenis (specific density), porositas, udara, tekstur, struktur, konsistensi, dan 

warna tanah. Penelitian-penelitian lain seperti Fuad dkk. (2017) dan Delsiyanti 

dkk. (2016) menyebutkan tambahan-tambahan dalam uji fisik tanah yaitu 

agregat, batas plastis, drainase, dan kadar air tanah. Pada beberapa penelitian 

tentang sifat fisik tanah, sedikit sifat kimia dilibatkan seperti C-Organik. Hal 
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ini dikarenakan, C-Organik mempunyai pengaruh terhadap beberapa sifat fisik 

tanah.  

Pengukuran fisik tanah dapat dilakukan di laboratorium maupun di 

lapangan tergantung pada parameter yang akan dianalisis. Analisis lapangan 

umumnya memiliki parameter seperti tekstur, kadar air lapang, dan struktur. 

Analisis lapangan umumnya dilakukan berdasarkan uji kualitatif. Tekstur dan 

struktur dapat dilakukan uji kualitatif di lapangan. 

Prosedur yang dilakukan berupa pemberian lalu digosok menggunakan 

tangan dan dinilai berdasarkan indera maupun visual. Meski begitu, hasil yang 

didapat dinilai tidak akurat, sehingga pada beberapa parameter seperti tekstur 

& struktur, uji lapangan bersifat uji pendahuluan. Namun, terdapat juga uji 

fisik yang memang harus dilakukan di lapangan seperti uji infiltrasi. Infiltrasi 

merupakan pergerakan air untuk masuk ke dalam tanah. Beberapa penelitian 

menggunakan parameter infiltrasi untuk menguji pengaruh dari kondisi fisik 

tanah. Sub parameter yang digunakan untuk infiltrasi biasa ditemui adalah laju 

infiltrasi. Laju infiltrasi ditentukan oleh kapasitas infiltrasi dan waktu. Laju 

infiltrasi tinggi tidak hanya akan menaikkan jumLah air yang disimpam di 

dalam tanah untuk digunakan oleh tanaman, tetapi juga mengurangi ancaman 

penggenangan dan erosi akibat aliran permukaan (USDA, 2014). 

1.5.1.2 Tanah Longsor 

Tanah Longsor merupakan salah satu bencana alam yang sering 

melanda daerah tropis basah. Kerusakan yang ditimbulkan oleh gerakan massa 

tidak hanya kerusakan secara langsung seperti rusaknya fasilitas umum, lahan 

pertanian, ataupun adanya korban manusia, akan tetapi juga kerusakan secara 

tidak langsung yang melumpuhkan kegiatan pembangunan dan aktivitas 

ekonomi di daerah bencana dan sekitarnya (Hardiyatmo, 2006).  

Tanah longsor atau sering disebut gerakan tanah adalah suatu 

peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan masa batuan atau tanah 

dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar 
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tanah. Secara umum kejadian longsor disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor 

pendorong dan faktor pemicu. Faktor pendorong adalah faktor-faktor yang 

memengaruhi kondisi material sendiri, sedangkan faktor pemicu adalah faktor 

yang menyebabkan bergeraknya material tersebut.  

Banyak faktor yang mempengaruhi kestabilan lereng yang 

megakibatkan terjadinya longsoran. Faktor - faktor tersebut semacam kondisi-

kondisi geologi dan hidrografi, topografi, iklim dan perubahan cuaca. Pada 

prinsipnya tanah longsor terjadi bila gaya pendorong pada lereng lebih besar 

daripada gaya penahan. Gaya penahan umumnya dipengaruhi oleh kekuatan 

batuan dan kepadatan tanah. Sedangkan gaya pendorong dipengaruhi oleh 

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

beberapa faktor penyebab tanah longsor, di antaranya yaitu (Fan et al., 2017).  

1. Kondisi Tanah  

Kondisi tanah juga mempengaruhi penyebab terjadinya longsor. 

Tanah yang mempunyai tekstur renggang, lembut yang sering disebut tanah 

lempung atau tanah liat dapat menyebabkan longsoran.  

2. Curah 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 tanah dalam jumLah 

besar. Hal itu mengakibatkan munculnya pori-pori atau rongga tanah hingga 

terjadi retakan dan merekahnya tanah permukaan. Pada saat hujan, air akan 

menyusup ke bagian yang retak. Tanah dengan cepat mengembang kembali. 

Pada awal musim hujan, kandungan air pada tanah menjadi jenuh dalam waktu 

singkat. Hujan lebat pada awal musim dapat menimbulkan longsor karena 

melalui tanah yang merekah itulah, air akan masuk dan terakumulasi di bagian 

dasar lereng, sehingga menimbulkan gerakan lateral. Apabila ada pepohonan di 

permukaan, pelongsoran dapat dicegah karena air akan diserap oleh tumbuhan. 

Akar tumbuhan juga berfungsi sebagai pengikat tanah.  
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3. Kemiringan Lereng  

Lereng atau tebing yang terjal akan memperbesar gaya pendorong. 

Lereng yang terjal terbentuk karena pengikisan air sungai, mata air, air laut, 

dan angin. Kemiringan lereng dinyatakan dalam derajat atau persen. 

Kecuraman lereng 100 persen sama dengan kecuraman 45 derajat. Selain 

memperbesar jumLah aliran permukaan, makin curam lereng juga 

memperbesar kecepatan aliran permukaan, dengan itu memperbesar energi 

angkut air. Klasifikasi kemiringan lereng untuk pemetaan ancaman tanah 

longsor dibagi dalam lima kriteria diantaranya yaitu lereng datar dengan 

kemiringan 0-8%, landai berombak sampai bergelombang dengan kemiringan 

8-15%, agak curam berbukit dengan kemiringan 15-25%, curam sampai sangat 

curang 25-40%, sangat curam dengan kemiringan >40%. Wilayah yang 

kemiringan lereng antara 0-15% akan stabil terhadap kemungkinan longsor, 

sedangkan di atas 15% potensi untuk terjadi longsor pada kawasan rawan 

gempa bumi semakin besar.  

4. Penggunaan Lahan 

Penggunaan lahan (land use) adalah modifikasi yang dilakukan 

oleh manusia terhadap lingkungan hidup menjadi lingkungan terbangun seperti 

lapangan, pertanian, dan permukiman. Permukiman yang menutupi lereng 

dapat mempengaruhi penstabilan yang negatif maupun positif. Sehingga 

tanaman yang disekitarnya tidak dapat menopang air dan meningkatkan kohesi 

tanah, atau sebaliknya dapat memperlebar keretakan dalam permukaan baruan 

dan meningkatkan peresatan. Penggunaan lahan seperti persawahan, 

perladangan, dan adanya genangan air di lereng 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. 

Sedangkan untuk daerah perladangan penyebabnya adalah karena akar 

pohonnya tidak dapat menembus bidang longsoran yang dalam dan umumnya 

terjadi di daerah longsoran lama.  
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5. Getaran  

Getaran yang terjadi biasanya diakibatkan oleh gempa bumi, 

ledakan,getaran mesin, dan getaran lalu lintas kendaraan. Akibat yang 

ditimbulkannya adalah tanah, badan jalan, lantai, dan dinding rumah menjadi 

retak.  

6. Susut muka air danau atau bendungan  

Akibat susutnya muka air yang cepat di danau maka gaya penahan 

lereng menjadi hilang, dengan sudut kemiringan waduk 220ᵒ mudah terjadi 

longsoran dan penurunan tanah yang biasanya diikuti oleh retakan.  

7. Adanya beban tambahan  

Adanya beban tambahan seperti beban bangunan pada lereng, dan 

kendaraan akan memperbesar gaya pendorong terjadinya longsor, terutama di 

sekitar tikungan jalan pada daerah lembah. Akibatnya adalah sering terjadinya 

penurunan tanah dan retakan yang arahnya ke arah lembah. 

8. Pengikisan/erosi  

Pengikisan banyak dilakukan oleh air sungai ke arah tebing. Selain 

itu akibat penggundulan hutan di sekitar tikungan sungai, tebing akan menjadi 

terjal. 

9. Adanya material timbunan pada tebing  

Pengembangan dan perluasan lahan pemukiman umumnya 

dilakukan pemotongan tebing dan penimbunan lembah. Tanah timbunan pada 

lembah tersebut belum terpadatkan sempurna seperti tanah asli yang berada di 

bawahnya. Sehingga apabila hujan akan terjadi penurunan tanah yang 

kemudian diikuti dengan retakan tanah. Tanah Longsor terjadi jika dipenuhi 

tiga keadaan, yaitu: 

1. Kelerengan yang curam, 

2. Terdapat bidang peluncur di bawah permukaan tanah yang 

kedap air, 

3. Terdapat cukup air (dari hujan) di dalam tanah di atas lapisan 

kedap, sehingga tanah jenuh air.  
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Air hujan yang jatuh dari di atas permukaan tanah kemudian 

menjenuhi tanah sangat menentukan kestabilan lereng, yaitu menurunnya tanah 

sangat menentukan kestabilan lereng, menurunnya ketahanan geser tanah (t) 

yang jauh lebih besar dari penurunan tekanan geser tanah (s), sehingga faktor 

keamanan lereng (F) menurun tajam (F=t/s), menyebabkan lereng rawan 

longsor. 

 

Gambar 1.1 Gaya-gaya yang mengontrol kestabilan suatu lereng 

Sumber: Nurhuda (2020) 

Pergerakan massa anah/batuan pada lereng dapat terjadi akibat 

interaksi pengaruh antara beberapa kondisi yang meliputi geologi, morfologi, 

struktur geologi, hidrogeologi dan tata guna lahan. kondisi- kondisi tersebut 

saling berpengaruh sehingga mewujutkan suatu kondisi lereng yang 

mempunyai kecendurungan atau berpotensi untuk begerak (Fan et al., 2017). 

Kondisi lereng demikian disebut kondisi rentan untuk bergerak. Jadi, 

pengertian rentan disini berarti berpotensi atau kecenderungan untuk bergerak 

namun belum mengalami ngerakan. Proses dan tahapan terjadinya gerakan 
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tanah secara sistematik dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

Gambar 1.2 Proses tejadinya gerakan tanah dan komponen-

komponen penyebabnya 

Sumber: Nurhuda (2020) 

Dari gambar 2 dijelaskan bahwa terjadinya proses gerakan tanah 

melalui beberapa tahapan, yaitu: (1) Tahap stabil, (2) Tahap rentan (3) Tahap 

kritis, dan (4) Tahap bener-benar bergerak. Gambar 1.2 juga menunjukan 

bahwa penyebab gerakan tanah dapat dibedakan faktor pengontrol (faktor-

faktor yang mengkondisikan suatu lereng menjadi rentan atau siap bergerak). 

Penyebab langsung yang berupa pemicu yaitu proses-proses yang merubah 

kondidi lereng dari kondisi rentan atau siap bergerak menjadi kondisi benar-

benar bergerak setelah melampaui kondisi kritis. Menurut proses terjadinya  

tanah longsor dikelompokkan menjadi jatuhan, longsor, aliran, rayapan, dan 

bandang. Masing-masing tipe terjadi pada medang dengan karateristik yang 

berbeda satu dengan yang lain, hal ini karena bencana tanah longsor 

disebabkan oleh beberapa faktor. 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian terkait sifat fisik tanah dan laju infiltrasi sudah banyak 

dilakukan yang tergolong dalam 2 peruntukan yaitu pertanian dan tanah 

longsor. Penelitian tanah sudah banyak dilakukan terutama untuk 
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pengembangan bidang pertanian. Contoh-contoh penelitian peruntukan 

pertanian sudah dilakukan oleh Fuad dkk. (2017), Delsiyanti dkk. (2016), 

David dkk. (2016), Yunagardasari dkk. (2017), dan Meli dkk. (2018). 

Kemudian, penelitian peruntukan longsor sudah dilakukan oleh Arsyad dkk. 

(2018). Sementara itu, acuan ide mendasar untuk penelitian ini oleh Priyono et 

al. (2020). 

Fuad dkk. (2017), Delsiyanti dkk. (2016), dan Meli dkk. (2018) sama-

sama mengkaji sifat fisik tanah pada berbagai penggunaan lahan untuk tujuan 

mutu pertanian. Perbedaannnya, fokus penelitian oleh Fuad dkk. (2017) adalah 

efek tipe sistem pengolahan tanah terhadap kesuburan tanah. Delsiyanti dkk. 

(2016) berfokus penelitiannya kajian macam penggunaan lahan pengaruhnya 

terhadap tanah. Meli dkk. (2018) berfokus penjelasan kondisi tanah pada 

macam tanah tertentu (dalam penelitian tersebut adalah tanah ultisol). Macam 

tanah tersebut dibandingkan pada 2 tipe penggunaan lahan yang bebeda. Secara 

metodologis, analisis tanah yang dilakukan oleh peneliti-peneliti tersebut 

hampir sama. Namun perbedaannya sedikit pada jumLah parameter uji fisik 

tanah yang dilakukan. 

David dkk. (2016) & Yunagardasari dkk. (2017) sama-sama mengkaji laju 

infiltrasi. Perbedaannya ialah David dkk. (2016) berfokus pada deskripsi 

kondisi pada beberapa penggunaan lahan, sedangkan Yunagardasari dkk. 

(2017) berfokus pada pemodalan laju infiltras meskipun unit analisisnya pada 

penggunaan lahan.  

Sementara itu, penelitian peruntukan longsor telah dilakukan oleh Arsyad 

dkk. (2018). Penelitian Arsyad dkk. (2018) berfokus pada longsor di zona 

DAS. Meskipun sifat penelitiannya sama, namun beberapa parameter uji tidak 

dicantumkan. Sebagaimana penelitian oleh Priyono et al. (2020) yang berfokus 

penelitian pada kajian kerawanan longsor di Kabupaten Karanganyar. Lingkup 

penelitian tersebut tergolong luas. Penelitian tersebut menggunakan model 

Sistem Informasi Geografis sebagai salah satu alat menentukan daerah rawan 
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longsor. Hal yang menarik pada penelitian tersebut adalah zona gamping dan 

tanah jenis tertentu merupakan daerah yang rawan longsor, sehingga perlu 

dikaji lebih lanjut. Beberapa parameter tanah digunakan sebagai bahan analisis 

kerawanan longsor. Namun, belum ditemukan pengujian sifat fisik tanah dan 

infiltrasi secara langsung.  

Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis kondisi tanah dan laju 

infiltrasinya pada kawasan rawan longsor sebagai kelanjutan penelitian dari 

Priyono et al. (2020). Diharapkan penelitian ini dapat menunjang kewaspadaan 

terhadap longsor di suatu kawasan. 
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Tabel 1.1 Ringkasan Penelitian Sebelumnya 

Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

Fuad dkk. (2017) Karakteristik Sifat Fisik 

Tanah Pada Sistem 

Pengolahan Tanah 

Konservasi (Studi Kasus: 

Kebun Percobaan 

Cikabayan) 

Penelitian ini bertujuan 

mengetahui dan 

membandingkan sifat-sifat 

fisik tanah yang diolah secara 

konservasi dengan tanah yang 

diolah secara intensif terus 

menerus selama ±15 tahun 

Survei dan analisis 

laboratorium 

Tekstur, bahan organik , stabilitas agregat, air 

tersedia, pergerakan air tanah, makrofauna tanah, 

dan makroporositas tanah pada lahan pengolahan 

tanah konservasi lebih tinggi dibandingkan 

dengan lahan pengolahan tanah intensif setelah 

diolah selama ± 15 tahun. 

Delsiyanti dkk. 

(2016) 

Sifat Fisik Tanah Pada 

Beberapa Penggunaan 

Lahan di Desa Oloboju 

Kabupaten Sigi 

Mengetahui keanekaragaman 

sifat fisik tanah pada 

beberapa penggunaan lahan 

di Desa Oloboju Kabupaten 

Sigi 

Survei dan analisis 

laboratorium 

Sifat fisik tanah pada 6 unit lahan umumnya 

ditentukan oleh tekstur dan bahan organik. 

David dkk. (2016) Analisis Laju Infiltrasi 

Pada Tutupan Lahan 

Perkebunan dan Hutan 

Mengetahui nilai infiltrasi 

pada 4 vegetasi tutupan lahan 

di DAS Siak dan mengetahui 

Survei dan analisis 

laboratorium 

Kapasitas infiltrasi beragam tergantung pada 

jenis HTI. Hasil uji regresi antara laju infiltrasi 

aktual/observasi dan laju infiltrasi Horton 
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Tanam Industri (HTI) di 

Daerah Aliran Sungai 

(DAS) Siak 

klasifikasi tutupan lahan 

berdasarkan nilai rata-rata 

kapasitas infiltrasi 

diperoleh hubungan yang sangat nyata, sehingga 

perhitungan infiltrasi dengan metode Horton 

dapat digunakan untuk memperkirakan laju 

infiltrasi pada 4 tutupan lahan 

Yunagardasari 

dkk. (2017) 

Model Infiltrasi Pada 

Berbagai Penggunaan 

Lahan di Desa Tulo 

Kecamatan Dolo 

Kabupaten Sigi 

Menentukan model laju 

infiltrasi pada berbagai 

penggunaan lahan (lahan 

kebun kelapa, lahan kebun 

kakao, lahan sawah dan lahan 

semak belukar) di Desa Tulo, 

Kecamatan Dolo, Kabupaten 

Sigi 

Survei dan analisis 

laboratorium 

Laju infiltrasi pada lahan semak belukar 

tergolong agak cepat yaitu sebesar 6,56 cm/jam, 

pada lahan kebun kakao tergolong sedang yaitu 

sebesar 2,06 cm/jam, pada lahan kebun kelapa 

dan lahan sawah tergolong agak lambat dengan 

laju infiltrasi pada lahan kebun kelapa sebesar 

1,87 cm/jam dan lahan sawah sebesar 0,87 

cm/jam. 

Meli dkk. (2018) Identifikasi Sifat Fisika 

Tanah Ultisols Pada Dua 

Tipe Penggunaan Lahan di 

Desa Betenung Kecamatan 

Nanga Tayap Kabupaten 

Membandingkan sifat fisika 

tanah pada kebun karet dan 

kelapa sawit di Desa 

Betenung Kecamatan Nanga 

Tayap Kabupaten Ketapang. 

Survei dan analisis 

laboratorium 

Karakteristik fisik tanah tergolong cukup untuk 

pertumbuhan tanaman karet dan kelapa 
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Ketapang 

Arsyad dkk. 

(2018) 

Karakteristik Tanah 

Longsor di Daerah Aliran 

Sungai Tangka 

Menentukan tipe longsoran, 

karakter longsoran, dan faktor 

penyebab longsor 

Survei dan analisis 

laboratorium 

Koordinat longsor sebanyak 17 titik, tipe 

longsoran adalah translasi & rotasi, faktor 

penentu longsor adalah tutupan lahan dan tekstur 

tanah. Tidak ada perbedaan jenis tanah, infiltrasi, 

jumLah vegetasi, geologi, kemiringan lereng, 

dan curah hujan yang ditemukan.  

Priyono et al. 

(2020) 

Risk Analysis Of 

Landslide Impacts On 

Settlements In 

Karanganyar, Central Java, 

Indonesia 

Menganalisis risiko tanah 

longsor pada permukiman di 

Kabupaten Karanganyar 

Analisis statistika, 

observasi, dan 

analisis Sistem 

Informasi Geografis 

(SIG) 

Tanah longsor cenderung terjadi tanah dengan 

karakter fisik umum seperti: kemiringan lereng 

8-150, Formasi Wonosari, tanah latosol coklat 

kemerahan, penggunaan lahan tegalan, dan curah 

hujan tinggi. 
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1.6 Kerangka Pemikiran 

Tanah dalam analisisnya dapat dibedakan atas 3 parameter yaitu fisika, kimia, 

dan biologi. Penggunaan parameter analisis tergantung pada kajian yang akan 

dipakai, dalam hal ini adalah kajian longsor. Pada kajian longsor, parameter yang 

dipakai pada umumnya adalah fisik.  

Penggunaan yang dapat mendegradasi vegetasi dapat menyebabkan tinggi 

tingkat erosi. Pada daerah dengan dataran tinggi, erosi yang menerus akan 

menyebabkan longsoran. Kabupaten Karanganyar wilayah gunung merupakan 

daerah wisata, sehingga memiliki prospek tinggi untuk pembangunan dan 

kesejahteraan masyarakat. Namun, adanya pariwisata tersebut diiringi dengan 

meningkatnya alih fungsi lahan dari tutupan lahan bervegetasi ke permukiman. Oleh 

karena itu, daerah permukiman pada dataran tinggi rawan terhadap longsor. Hal ini 

disebabkan karena rendahnya kapasitas tampung air pada tanah dan drainase.  

Contoh daerah yang rawan longsor adalah permukiman yang terletak di 

Formasi Geologi Wonosari dengan tanah latosol coklat kemerahan. Diasumsikan 

lokasi tersebut berada pada Kecamatan Tawangmangu dan Matesih sesuai dengan 

Peta Geologi Lembar Ponorogo. Formasi Wonosari merupakan formasi batuan 

dengan batuan induk dasar adalah batu gamping. Diketahui batu gamping merupakan 

batu yang memiliki tingkat pelapukan tinggi, sehingga dapat diasumsikan daya erosi 

tinggi. Oleh karena itu, perlu pengkajian lebih lanjut terhadap kondisi fisik tanah dan 

laju infiltrasi pada daerah tersebut. 

Sifat fisik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kadar air tanah, 

tekstur tanah, struktur tanah dan stabilitas agregat, konduktivitas hidrolik 

jenuh/permeabilitas, porositas, batas cair, batas plastis, bulk density, dan berat 

volume. Sifat fisik tersebut akan dianalisis di laboratorium, sedangkan laju infiltrasi 

akan diuji di lapangan. Luaran yang diharapkan adalah deskripsi kerawanan longsor 

ditinjau dari kondisi fisik tanah. 
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Gambar 1.3 Diagram Alir Kerangka Pemikiran 

 

Alih Fungsi Lahan Permukiman Kondisi Tanah 

Kerawanan Longsor 

Formasi Wonosari 

Karakter Fisik Tanah Laju Infiltrasi 

- Kadar Air Tanah 

- Tekstur Tanah 

- Struktur Tanah dan 

Stabilitas Agregat 

- Konduktivitas Hidrolik 

Jenuh/Permeabilitas 

- Porositas 

- Batas Cair 

- Batas Plastis 

- Bulk Density 

- Berat Volume 

Deskipsi Kerawanan Longsor Berdasarkan Karakter 

Tanah 
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1.7 Batasan Operasional 

Tanah adalah gahan mineral yang tidak pepat pada permukaan tanah yang 

telah dan akan selalu digunakan untuk percobaan serta dipengaruhi oleh faktor-

faktor genetik dan lingkungan seperti bahan induk, iklim (termasuk pengaruh 

kelembaban dan suhu), makro & mikro organisme serta topografi yang 

berlangsung pada suatu periode tertentu dan menghasilkan produk tanah yang 

berbeda dari bahan asalnya pada banyak sifat-sifat fisika, kimia, dan biologi 

(USDA, 2014). 

Longsor adalah gerakan menuruni atau keluar lereng oleh massa tanah atau 

batuan penyusun lereng ataupun percampuran keduanya sebagai bahan rombakan, 

akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusunnya (Fan et al., 2017). 

Formasi Wonosari adalah salah satu formasi geologi yang memiliki dasar 

batuan induk gamping 

Laju Infiltrasi adalah pergerakan air masuk ke dalam tanah 

Sifat Fisik Tanah adalah sifat fisik tanah digambarkan dalam berbagai 

macam parameter. Parameter fisika tanah yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Kadar Air Tanah, Tekstur Tanah, Struktur Tanah dan Stabilitas Agregat, 

Konduktivitas Hidrolik Jenuh/Permeabilitas, Porositas, Batas Cair, Batas Plastis, 

Bulk Density/Berat Volume, dan Berat Jenis. 

 

 


