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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang sering terjadi bencana alam. 

Bencana alam yang sering terjadi di wilayah Indonesia yaitu longsor, banjir, 

gunung meletus, gempa bumi, kekeringan, kebakaran hutan, tsunami dan 

angin puting beliung. Bencana alam menimbulkan kerugian bagi masyarakat 

baik kerusakan lingkungan sekitar, kehilangan harta benda, dampak 

psikologis maupun korban jiwa.  

Bencana alam yang sering terjadi di wilayah Indonesia salah satunya 

adalah longsor. Priyono, dkk., (2006) menjelaskan bahwa potensi terjadinya 

longsor umumnya berada di lereng yang mempunyai sudut kemiringan 

melebihi 20
0
 atau 40 % dan dipengaruhi oleh kondisi batuan dan tanah 

penyusun lereng, struktur geologi, curah hujan, vegetasi penutup dan 

penggunaan lahan. 

Karnawati (2004) dalam Prawiradisastra (2013) menjelaskan bahwa 

longsor merupakan suatu gerakan perpindahan massa tanah dan atau batuan 

akibat adanya gaya grafitasi pada suatu lereng. Gangguan keseimbangan 

antara gaya penahan dengan gaya peluncur yang bekerja pada suatu lereng 

mengakibatkan terjadinya suatu gerakan perpindahan massa tanah atau 

batuan.  

BNPB (2020) menyatakan bahwa data tanah longsor di Indonesia dari 

tahun 2015 sampai 2019 jumlahnya mencapai 2.427 kejadian. Aji (2020) 

menyatakan di surat kabar online bahwa BPBD Kabupaten Ngawi 

menjelaskan ada empat wilayah kecamatan dari sembilan belas kecamatan di 

administrasi Kabupaten Ngawi yang rawan longsor. Wilayah kecamatan 

yang rawan longsor tersebut yaitu Kecamatan Ngrambe, Sine, Jogorogo dan 

Kendal.  

Kerawanan longsor di wilayah Kecamatan Sine ini terbukti dengan 

kejadian longsor pada tanggal 21 Februari 2015 di Dusun Krajan Wetan, 
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Desa Sine. Longsoran menimpa satu rumah warga hingga tertimbun hampir 

seluruhnya dan akses ruas jalan setempat putus tertimbun material longsor 

tanah dan batu setinggi tiga meter (Kuncoro, 2015). Kejadian longsor juga 

terjadi pada kamis malam tanggal 11 Februari 2016 setelah hujan deras 

mengguyur Desa Pocol, Kecamatan Sine. Bencana longsor tersebut tidak ada 

laporan jatuhnya korban jiwa, namun merusak dua rumah warga (Wibisono, 

2016).  

Topografi di Kecamatan Sine bervariasi dari datar, berbukit, hingga 

bergunung yang memiliki karakteristik kelerengan datar, landai, agak curam, 

curam dan sangat curam yang mempunyai sudut kemiringan lereng antara 2 

% sampai lebih dari 40 % yang berada di lereng dan kaki Gunung Lawu sisi 

sebelah utara. Berdasar peta geologi lembar Ngawi dan Ponorogo skala 

1:100.000 wilayah Kecamatan Sine mempunyai formasi jenis batuan 

gunungapi lawu, batuan lahar lawu, dan breksi jobolarangan. 

Diperlukan upaya penanggulangan bencana longsor pada wilayah ini. 

Wujud dari upaya penanggulangan bencana yang dapat dilakukan adalah 

dengan pemetaan tingkat kerawanan longsor dan menganalisisnya. 

Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (SIG) dapat digunakan untuk 

menganalisis data spasial dalam keperluan pemetaan tingkat kerawanan 

longsor. Hasil dari pemetaan tingkat kerawanan rawan longsor dapat 

dijadikan informasi awal tentang daerah mana saja yang berpotensi terjadi 

longsor sebagai upaya mengantisipasi dan meningkatkan kewaspadaan di 

lingkungan sekitar tempat tinggal masyarakat. Berlandaskan uraian latar 

belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian di Kecamatan Sine 

dengan judul “Analisis Tingkat Kerawanan Longsor di Kecamatan Sine, 

Kabupaten Ngawi.   

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Bagaimana tingkat kerawana longsor dan agihannya di Kecamatan Sine, 

Kabupaten Ngawi ? 

2. Bagaimana tingkat kerawanan longsor di lokasi riwayat kejadian longsor 

di Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Membuat peta tingkat kerawanan longsor di Kecamatan Sine, Kabupaten 

Ngawi. 

2. Menganalisis tingkat kerawanan longsor dengan lokasi riwayat kejadian 

longsor di Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah : 

1. Akademis 

Penelitian ini berguna untuk mengetahui tingkat kerawanan longsor 

dengan menggunakan cara pandang disiplin ilmu geografi, menerapkan 

ilmu pemetaan dan analisisnya terhadap longsor dalam upaya 

penanggulangan bencana, dan berguna sebagai referensi dan literatur 

bagi penelitian lebih lanjut tentang kajian rawan longsor di daerah 

penelitian dan daerah lainnya. 

2. Umum 

Masyarakan dapat mengetahui tingkat kerawanan longsor di 

Kecamatan Sine yang merupakan daerah rawan longsor sehingga 

harapannya dapat menjadi masukan dan informasi sebagai upaya 

meningkatkan sikap kewaspadaan dan mitigasi bencana longsor di 

wilayah yang memiliki tingkat kerawanan longsor sedang dan tinggi. 

3. Pemerintah 

Sumbangan pemikiran dan masukan kepada pemerintah daerah 

dalam menentukan kebijakan perencanaan pembangunan wilayah dan 

mitigasi bencana longsor. 
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1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

1.5.1.1 Geografi 

Geografi merupakan cabang dari ilmu kebumian yang mempelajari 

secara komprehensif gejala yang ada di permukaan bumi dan hubungan 

interaksi dengan kehidupan manusia menggunakan tiga pendekatan, yaitu 

keruangan (spasial), temporal, dan kompleks wilayah. Kajian geografi 

mengenai gejala-gejala di permukaan bumi selalu dimulai dengan hal-hal 

yang sifatnya deskriptif mengenai obyek yang dikaji, keterdapatannya pada 

lokasi tertentu di permukaan bumi, parameter pembentuk perwatakan 

tertentu di permukaan bumi, dinamika dari waktu ke waktu, dan bagaimana 

pemanfaatannya untuk kehidupan manusia (Bonnett, 2008 dalam Sartohadi 

dkk., 2016).  

1.5.1.2 Pendekatan Utama Geografi 

Pendekatan utama geografi maksudnya adalah suatu cara pandang 

terhadap permasalahan geografi. Terdapat tiga pendekatan utama geografi 

yaitu pendekatan keruangan (spatial approach), pendekatan ekologi 

(ecological approach), dan pendekatan kompleks wilayah (regional complex 

approach). Pendekatan keruangan (spatial approach) adalah suatu metode 

untuk memahami gejala tertentu agar mempunyai pengetahuan mendalam 

melalui media ruang yang dalam setiap analisisnya variabel ruang 

mendapatkan posisi yang utama. Pendekatan ekologi (ecological approach) 

adalah suatu pendekatan geografi yang mempelajari  hubungan timbal balik 

antara organisme itu sendiri dengan lingkungan. Pendekatan kompleks 

wilayah (regional complex approach) adalah suatu pendekatan geografi yang 

mempelajari hubungan interaksi antara masing-masing wilayah sistem 

dengan wilayah sistem yang lain yang membentuk suatu sistem keterkaitan 

yang dikenal sebagai sistem wilayah (Yunus, 2016).  
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1.5.1.3 Kerawanan 

Undang-Undang No. 24 (2007) menjalaskan bahwa rawan bencana 

adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, geografis, 

sosial budaya, politik, ekonomi, dan teknologi di suatu wilayah untuk jangka 

waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai 

kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk 

bahaya tertentu. 

1.5.1.4 Longsor 

Menurut Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (2015) 

tanah longsor merupakan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan 

rombakan, tanah, atau material campuran tersebut perpindahan dan bergerek 

ke bawah atau keluar lereng. Menurut Paimin dkk., (2010) menyatakan 

bahwa tanah longsor merupakan bentuk erosi atau pemindahan massa tanah 

dalam volume besar yang pengangkutan atau pemindahan tanahnya terjadi 

pada suatu saat secara tiba-tiba. Menurut Sutikno dkk., (2002) dalam Cholil 

dkk., (2018) menyatakan bahwa tanah longsor terjadi karena massa tanah 

atau batuan mengalami proses perpindahan dari kedudukan semula akibat 

adanya suatu gaya grafitasi dari bidang arah miring.  

1.5.1.5 Jenis Tanah Longsor 

Terdapat enam jenis tanah longsor menurut Pusat Vulkanologi dan 

Mitigasi Bencana Geologi (2015) yaitu longsoran translasi, longsoran rotasi, 

pergerakan blok, runtuhan batu, rayapan tanah, dan aliran bahan rombakan. 

Jenis tanah longsor yang paling banyak korbannya adalah jenis aliran bahan 

rombakan dan tanah longsor yang sering terjadi di Indonesia adalah 

longsoran translasi dan rotasi. Penjelasan dari masing-masing jenis tanah 

longsor adalah sebagai berikut : 

1. Longsoran Translasi 

Longsoran translasi yaitu terjadinya gerakan massa tanah dan batuan 

pada bidang gelincir yang bentuknya bergelombang landai atau rata. 
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    Gambar 1. 1 Jenis Longsor Translasi 

Sumber:https://www.esdm.go.id/assets/media/content/Pengenalan_Gerakan_

Tanah.pdf. 

2. Longsoran Rotasi 

Longsoran rotasi yaitu bergeraknya massa tanah dan batuan pada 

bidang gelincir yang bentuknya cekung. 

 

Gambar 1. 2 Jenis Longsor Rotasi 

Sumber:https://www.esdm.go.id/assets/media/content/Pengenalan_Gerakan_

Tanah.pdf. 
 

3. Pergerakan Blok  

Pergerakan blok yaitu perpindahan batuan yang bergerak pada bidang 

gelincir yang bentuknya rata. Longsoran jenis ini sering disebut juga sebagai 

longsoran translasi blok batu. 

 
Gambar 1. 3 Jenis Longsor Pergerakan Blok 

Sumber:https://www.esdm.go.id/assets/media/content/Pengenalan_Gerakan_

Tanah.pdf. 

 

https://www.esdm.go.id/assets/media/content/Pengenalan_Gerakan_Tanah.pdf
https://www.esdm.go.id/assets/media/content/Pengenalan_Gerakan_Tanah.pdf
https://www.esdm.go.id/assets/media/content/Pengenalan_Gerakan_Tanah.pdf
https://www.esdm.go.id/assets/media/content/Pengenalan_Gerakan_Tanah.pdf
https://www.esdm.go.id/assets/media/content/Pengenalan_Gerakan_Tanah.pdf
https://www.esdm.go.id/assets/media/content/Pengenalan_Gerakan_Tanah.pdf
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4. Runtuhan Batu  

Runtuhan batu terjadi ketika sejumlah besar batuan atau material lain 

bergerak menuju ke bawah dengan cara jatuh bebas. Longsoran ini umumnya 

terjadi di daerah pantai yang mempunyai lereng terjal hingga menggantung. 

Batu-batu besar yang jatuh dapat menyebabkan kerusakan yang besar dan 

parah. 

 
Gambar 1. 4 Jenis Longsor Runtuhan Batu 

Sumber:https://www.esdm.go.id/assets/media/content/Pengenalan_Gerakan_

Tanah.pdf 

 

5. Rayapan Tanah 

Rayapan tanah yaitu jenis tanah longsor yang lambat gerakannya. Jenis 

tanahnya berupa butiran halus dan kasar. Longsoran ini hampir tidak dapat 

dikenali. Setelah waktu yang cukup lama longsor jenis rayapan ini 

menyebabkan miring ke bawah seperti tiang-tiang telepon, pohon atau 

rumah. 

 
Gambar 1. 5 Jenis Longsor Rayapan Tanah 

Sumber:https://www.esdm.go.id/assets/media/content/Pengenalan_Gerakan_

Tanah.pdf 

 

6. Aliran Bahan Rombakan 

Aliran bahan rombakan yaitu ketika air mendorong bergeraknya massa 

tanah. Kecepatan aliran bergantung pada jenis materialnya, volume dan 

https://www.esdm.go.id/assets/media/content/Pengenalan_Gerakan_Tanah.pdf
https://www.esdm.go.id/assets/media/content/Pengenalan_Gerakan_Tanah.pdf
https://www.esdm.go.id/assets/media/content/Pengenalan_Gerakan_Tanah.pdf
https://www.esdm.go.id/assets/media/content/Pengenalan_Gerakan_Tanah.pdf
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tekanan air, dan kemiringan lereng. Gerakannya terjadi di sepanjang lembah 

dan mampu mencapai ratusan meter jauhnya. Di daerah aliran sungai di 

sekitar gunung api bisa sampai ribuan meter gerakannya. Jenis tanah longsor 

ini dapat menelan korban cukup banyak.  

 
Gambar 1. 6 Jenis Longsor Aliran Bahan Rombakan 

Sumber:https://www.esdm.go.id/assets/media/content/Pengenalan_Gerakan_

Tanah.pdf 

1.5.1.6 Penyebab Terjadinya Longsor 

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (2015) menjelaskan 

bahwa potensi terjadinya longsor yaitu pada musim hujan dengan curah 

hujan berkuantitas tinggi, jenis tanah pelapukan yang memiliki komposisi 

sebagian besar lempung dengan sedikit pasir dan bersifat gembur hasil 

letusan gunungapi. Tanah jenis ini yang dialasi oleh batuan kedap air berada 

di perbukitan yang memiliki kemiringan sedang hingga terjal dan tidak 

adanya tanaman keras yang memiliki akar kuat dan dalam.  

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (2007) bahwa longsor 

dapat terjadi pada kondisi alam yang dicirikan dengan lereng relatif landai 

yang memiliki kemiringan sampai 40 % dan lereng relatif cembung dengan 

kemiringan diatas 40 %. Lereng pegunungan tersusun tanah penutup dengan 

ketebalan kurang dari dua meter atau lebih yang sifatnya gembur dan mudah 

meloloskan air seperti tanah residual yang alasnya batuan dasar lebih padat 

dan kedap seperti andesit, breksi andesit, tuf, napal dan batu lempung. 

Kondisi tanah atau batuan penyusun lereng umumnya tersusun tanah 

lempung yang mudah mengembang apabila jenuh air (jenis montmorillonite). 

Curah hujan mencapai 70 mm/ jam atau 100 mm/ hari dengan curah hujan 

tahunan lebih dari 2500 mm atau curah hujan kurang dari 70 mm/ jam namun 

https://www.esdm.go.id/assets/media/content/Pengenalan_Gerakan_Tanah.pdf
https://www.esdm.go.id/assets/media/content/Pengenalan_Gerakan_Tanah.pdf
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berlangsung terus menerus selama lebih dari dua jam hingga beberapa hari. 

Rembesan air atau mata air terutama pada bidang kontak antara batuan kedap 

dengan lapisan tanah yang lebih permeabel sering muncul pada lereng. 

Lereng di daerah rawan gempa sering juga rawan gerakan tanah. Terdapat 

vegetasi alami antara lain tumbuhan berakar serabut seperti perdu, semak, 

dan rerumputan, pepohonan bertajuk berat, berdaun jarum (pinus). 

Menurut Faizana dkk., (2015) penyebab terjadinya tanah longsor 

tergantung kondisi tanah dan batuan penyusun lereng, struktur geologi, curah 

hujan, dan penggunaan lahan. Menurut Lestari (2008) penyebab dan faktor 

yang mempengarui besarnya laju tanah longsor dari proses-prosesnya yang 

secara alami dan buatan (manusia) dan saling mempengaruhi yaitu iklim, 

tanah, topografi, penutup lahan, jenis tanah, dan kegiatan atau aktifitas 

manusia. Priyono dkk., (2006) juga menyebutkan bahwa potensi terjadinya 

gerakan pada lereng tergantung pada kondisi batuan dan tanah penyusun 

lerengnya, struktur geologi, curah hujan, vegetasi penutup dan penggunaan 

lahan pada lereng tersebut. 

Berdasarkan telaah pustaka sedikitnya dapat disimpulkan bahwa 

parameter fisik yang menyebabkan longsor adalah curah hujan, jenis tanah, 

jenis batuan, kemiringan lereng dan penggunaan lahan yang saling 

mempengaruhi dalam satu kondisi di permukaan bumi.   

1.5.1.7 Sistem Informasi Geografis (SIG) 

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan sistem berbasis 

komputer yang terdiri atas perangkat lunak (software), perangkat keras 

komputer (hardware), data geografis dan sumberdaya manusia (brainware) 

yang mampu merekam, memperbaharui, menampilkan, menyimpan dan 

menganalisis informasi yang mempunyai referensi geografis (Jaya, 2002 

dalam Lestari, 2008). Prahasta (2009) menjelaskan bahwa Sistem Informasi 

Geografi (SIG) merupakan alat bantu (tools) dalam proses menyimpan, 

memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan kembali kondisi-kondisi 

alam dengan bantuan data atribut dan spasial yang sangat esensial yang 

merupakan teknologi relatif baru pada saat ini.  
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SIG mempunyai berbagai kemampuan dalam hal keperluan analisis 

keruangan. Analisis overlay adalah analisis spasial esensial yang 

mengkombinasikan dua layer data spasial menjadi masukannya. Analisis 

overlay digunakan untuk mengetahui gabungan atau hasil interaksi dari dua 

atau lebih peta. Analisis klasifikasi adalah pemetaan suatu besaran yang 

mempunyai batasan tertentu ke dalam batasan tertentu yang lain berdasar 

kategori yang telah ditentukan (Prahasta, 2009). 

1.5.1.8 Peta 

Peta merupakan suatu gambaran miniatur dari unsur-unsur fisik alami 

dan buatan manusia dari sebagian atau keseluruhan permukaan bumi di atas 

media bidang datar yang memiliki skala tertentu (Rockville, 1986 dalam 

Prahasta, 2009). 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian tentang longsor sudah dilakukan di berbagai wilayah, 

diantaranya penelitian yang telah dilakukan oleh Kuswaji Dwi Priyono, 

Yuli Priyana, dan Priyono (2006) dengan judul Analisis Tingkat Bahaya 

Longsor Tanah Di Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara. 

Tujuan penelitian untuk mengetahui tingkat bahaya longsor tanah serta 

mengidentifikasi karakteristik longsoran di daerah penelitian, dan membuat 

peta agihan tingkat bahaya longsor tanah di daerah penelitian. Metode yang 

digunakan yaitu mengidentifikasi dan mengevaluasi data faktor penyebab 

longsoran berdasarkan data sekunder (peta geologi, peta geomorfologi, data 

curah hujan) dan pengamatan lapangan. Data faktor penyebab tanah longsor 

dilakukan pengharkatan dan pembobotan. Hasil penelitian ini yaitu bahwa 

daerah penelitian terdapat 9 satuan bentuklahan dengan 5 tingkat bahaya 

tanah longsor. Tingkatan bahaya tanah longsor tersebut yaitu sangat rendah, 

rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Hasil analisis menunjukkan bahwa 

semakin besar harkat kemiringan lereng, pelapukan batuan, dan tekstur tanah 

menunjukkan tingkat bahaya longsor tanah yang semakin tinggi. Dari hasil 

pengamatan lapangan di setiap lokasi longsoran, faktor-faktor yang 
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menyebabkan tanah longsor ternyata bersifat khas dan tidak sama faktor 

pemicunya walaupun tipe longsorannya sama. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Pranatasari Dyah Susanti dan 

Arina Miardini (2016) adalah Analisis Tingkat Kerawanan dan Teknik 

Mitigasi Longsor Di Sub DAS Merawu. Tujuan penelitian untuk mengetahui 

tingkat kerawanan tanah longsor di Sub DAS Merawu yang berada di 

Kabupaten Barjarnegara, Provinsi Jawa Tengah sehingga diharapkan sebaran 

kerawanan longsor serta teknik mitigasi yang tepat dapat diketahui. Metode 

yang digunakan adalah metode survei lapangan dan metode overlay empat 

parameter. Metode survei lapangan dilakukan sebelum penyusunan analisis 

tingkat kerawanan longsor. Sedangkan metode overlay empat parameter 

yaitu lereng, hujan, penggunaan lahan dan geologi dilakukan skoring dan 

pembobotan pada saat analisis data.  

Hasil penelitian menunjukkan bahawa tingkat kerawanan longsor di 

Sub DAS Merawu memiliki potensi gerakan tanah menengah sampai tinggi. 

Wilayah kecamatan yang masuk dalam Sub DAS Merawu yang berpotensi 

rawan dan sangat rawan tanah longsor yaitu Kecamatan Karangkobar, 

Pejawaran, Wanayasa, Banjarmangu, dan Pagentan. Teknik mitigasi tanah 

longsor  yang disarankan yaitu aspek teknis dan aspek manajemen.  

Rachma Muthia (2017) melakukan penelitian dengan judul Analisis 

Kerawanan Bencana Longsor Lahan Di Kecamatan Prambanan Kabupaten 

Sleman. Tujuan penelitian untuk mengetahui persebaran tingkat kerawanan 

bencana longsor lahan dan untuk mengetahui faktor dominan apa yang 

menyebabkan bencana longsor lahan di Kecamatan Prambanan. Metode yang 

digunakan yaitu metode survei, dengan metode analisis deskriptif. Metode 

survei dilakukan untuk survei lapangan, dengan tujuan untuk memvalidasi 

data-data sekunder dari instansi terkait yang telah dibuat. Data-data sekunder 

parameter yaitu jenis tanah, geologi, data kerawanan bencana, penggunaan 

lahan, curah  hujan, dan kemiringan lereng. Data tersebut di overlay dengan 

skoring dan pembobotan. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan 

metode sampel acak berstrata (stratifed random sampling).  
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Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Kecamatan Prambanan 

memiliki empat tingkatan kerawanan longsor lahan yaitu rendah, sedang, 

tinggi, dan sangat tinggi. Parameter yang paling berpengaruh atau dominan 

dalam penentuan tingkat kerawanan longsor lahan yaitu curah hujan dan 

kemiringan lereng. 

Munawar Cholil, Imam Hardjono, Rudiyanto (2018) Telah 

melakukan penelitian dengan judul Analisis Resiko Bencana Dan Kerawanan 

Tanah Longsor Berbasis Tata Ruang Di Kabupaten Karanganyar. Tujuan 

penelitian untuk menganalisis tingkat kerawanan dan resiko bencana tanah 

longsor di Kabupaten Karanganyar. Metode penelitian menggunakan metode 

survei, dan untuk pengambilan sampel menggunakan metode purposive 

sampling. Sistem Informasi Geografis (SIG) digunakan untuk analisa hasil 

dengan teknik skoring berjenjang. Teknik skoring berjenjang ini adalah 

pemberian bobot pada parameter yang mempengaruhi terjadinya tanah 

longsor. Parameter penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu parameter yang 

bersifat alami dan parameter manajemen. Parameter ini yaitu hujan harian 

kumulatif 3 harian, lereng lahan, geologi, keberadaan sesar, gawir, atau 

patahan, kedalaman tanah regolith sampai lapisan kedap, penggunaan lahan, 

infrastruktur, dan kepadatan penduduk. Hasil penelitian yaitu tingkat 

kerawanan tanah longsor di Kabupaten Karanganyar meliputi kerawanan 

rendah dan sedang. Hasil zonasi kelas resiko longsor antara RTRW 

Kabupaten Karanganyar dengan hasil penelitian adalah cukup sesuai. 

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah 

penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, 

metode penelitian yang digunakan analisis data sekunder dan survei, data 

parameter yang digunakan untuk analisis kerawanan longsor adalah curah 

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

Analisis data menggunakan metode kuantitatif berjenjang tertimbang. Survei 

lapangan dilakukan untuk pengambilan data sampel kejadian longsor aktual 

dan kenampakan fisik di lapangan berdasarkan hasil analisis tingkat 

kerawanan longsor menggunakan teknik acak berstrata.  
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Tabel 1. 1 Ringkasan Penelitian Sebelumnya 

Nama 
Peneliti 

Judul Tujuan Metode Hasil 

Kuswaji Dwi 

Priyono, Yuli 

Priyana, dan 

Priyono 

(2006) 

Analisis Tingkat 

Bahaya Longsor 

Tanah Di 

Kecamatan 

Banjarmangu 

Kabupaten 

Banjarnega. 

- Mengetahui tingkat bahaya 

longsor tanah serta 

mengidentifikasi 

karakteristik longsoran di 

daerah penelitian. 

 

- Membuat peta agihan 

tingkat bahaya longsor 

tanah di daerah penelitian. 

- Identifikasi dan evaluasi data faktor penyebab longsoran berdasarkan 

data sekunder (peta geologi, peta geomorfologi, data curah hujan) dan 

pengamatan lapangan terhadap daerah yang telah mengalami longsor. 

- Pemberian harkat pada  parameter yang diklasifikasikan dalam 5 

kelas. 

- Pembobotan pada faktor pemicu tanah longsor, bobot tertinggi secara 

urut diberikan pada lereng, curah hujan, penggunaan lahan, batuan, 

dan tanah. 

 

- Tingkatan bahaya tanah longsor tersebut 

yaitu sangat rendah, rendah, sedang, 

tinggi, dan sangat tinggi. 

 

- Hasil analisis menunjukkan bahwa 

semakin besar harkat kemiringan lereng, 

pelapukan batuan, dan tekstur tanah 

menunjukkan tingkat bahaya longsor 

tanah yang semakin tinggi. 

 

Pranatasari 

Dyah Susanti 

dan Arina 

Miardini 

(2016) 

Analisis Tingkat 

Kerawanan dan 

Teknik Mitigasi 

Longsor Di Sub 

DAS Merawu. 

- Mengetahui tingkat 

kerawanan tanah longsor di 

Sub DAS Merawu yang 

berada di Kabupaten 

Barjarnegara, Provinsi Jawa 

Tengah. 

- Survei lapangan, sebelum penyusunan analisis tingkat kerawanan 

longsor. 

- Metode overlay, pada parameter lereng, hujan, penggunaan lahan dan 

geologi. Parameter tersebut di skoring dan dilakukukan pembobotan 

sesuai dengan pengaruh terhadap longsor. 

- Peta tingkat kerawanan dan sebarana 

kerawanan tanah longsor. 

- Sub DAS Merawu salah satu Sub DAS 

yang rawan longsor akibat dari kondisi 

lereng yang curam, curah hujan harian 

yang tinggi. 

Rachma 

Muthia 

(2017) 

Analisis 

Kerawanan 

Bencana Longsor 

Lahan Di 

Kecamatan 

Prambanan 

Kabupaten 

Sleman. 

- Mengetahui persebaran 

tingkat kerawanan bencana 

longsor lahan. 

 

- Mengetahui faktor dominan 

apa yang menyebabkan 

bencana logsor lahan di 

Kecamatan Prambanan. 

- Metode analisis data sekunder dari instansi. Data sekunder parameter 

longsor antara lain kemiringan lereng, jenis tanah, jenis bantuan, 

penggunaan lahan, curah hujan, dan rawan pergerakan tanah. 

- Metode sampel acak berstrata digunakan dalam pengambilan sampel 

berdasarkan pada penggunaan lahan dan kemiringan lereng. 

- Metode overlay pada parameter yang telah dilakukan pengharkatan. 

- Metode analisis deskriptif, untuk penjabaran dari peta parameter yang 

telah dibuat dan penjabaran analisis dari kerawanan longsor itu 

sendiri. 

- Peta tingkat kerawanan longsor lahan di 

Kecamatan Prambanan, Kabupaten 

Sleman. 

- Faktor dominan penyebab longsor lahan di 

Kecamatan Prambanan adalah kemirigan 

lereng dan curah hujan. 

 

 

Munawar 

Chollil, Imam 

Hardjono, 

Rudiyanto 

(2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Resiko 

Bencana Dan 

Kerawanan Tanah 

Longsor Berbasis 

Tata Ruang Di 

Kabupaten 

Karanganyar. 

- Menganalisis tingkat 

kerawanan dan resiko 

bencana tanah longsor di 

Kabupaten Karanganyar. 

- Metode survei. 

- Sampel diambil dengan metode purposive sampling. 

- Analisis hasil menggunakan SIG dengan teknik skoring berjenjang. 

Parameter yang digunakan yaitu hujan harian kumulatif 3 harian, 

lereng lahan, geologi, keberadaan sesar, gawir, atau patahan, 

kedalaman tanah regolith sampai lapisan kedap, penggunaan lahan, 

insfrastruktur, kedalaman tanah regolith sampai lapisan kedap, 

penggunaan lahan, infrastruktur, dan kepadatan penduduk. 

 

 

 

- Tingkat kerawanan tanah ongsor di 

Kabupaten Karanganyar meliputi 

kerawanan sedang dan rendah. 

- Hasil zonasi kelas resiko longsor antara 

penelitian dengan RTRW Kabupaten 

Karanganyar cukup sesuai 
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1.6 Kerangka Penelitian 

Kecamatan Sine merupakan wilayah yang rawan longsor. Parameter 

fisik penyebab longsor mengacu pada penelitian terdahulu sekurangnya 

dapat di simpulkan dan digunakan pada penelitian ini adalah curah hujan, 

jenis tanah, jenis batuan, kemiringan lereng, dan penggunaan lahan. 

Parameter fisik tersebut digunakan sebagai parameter untuk analisis tingkat 

kerawanan longsor di Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi karena diyakini 

saling berkait dan mempengaruhi satu dengan lainnya pada proses terjadinya 

longsor. 

Longsor pada umumnya terjadi ketika sedang dan atau setelah turun 

hujan dengan intensitas curah hujan yang relatif tinggi dan dalam waktu yang 

lama pada suatu lereng. Tekanan dan dorongan air hujan yang turun dengan 

intensitas curah hujan yang tinggi maka menyebabkan perubahan kondisi 

lereng permukaan bumi. Perubahan itu adalah terjadi suatu proses infiltrasi 

air hujan ke tanah dan batuan sehingga massa tanah dan atau batuan 

penyusun lereng berubah benjadi berat dan jenuh air.  

Jenis tanah berpengaruh terhadap kestabilan lereng. Jenis tanah  yang 

memiliki karakteristik peka terhadap erosi ketika hujan turun dengan curah 

hujan tinggi menyebabkan perubahan massa tanah sehingga berpotensi tanah 

bergerak pada tipologi lereng yang memiliki kemiringan lereng relatif curam.  

Jenis batuan merupakan alas dari tanah dan penggunaan lahan yang 

berpengaruh pada kestabilan material yang menumpanginya. 

Gaya grafitasi yang bekerja pada massa tanah dan batuan merupakan 

parameter penyebab terjadinya longsor. Besar kecilnya pengaruh gaya 

grafitasi  permukaan bumi ditentukan oleh sudut kemiringan lereng. Lereng 

yang relatif curam dan atau sangat terjal maka terjadinya dorongan oleh gaya 

grafitasi semakin besar sehingga memungkinkan terjadi longsor.  

Penggunaan lahan merupakan parameter fisik yang merespon turunnya 

air hujan ke permukaan bumi sebelum terinfiltrasi ke dalam tanah dan 

batuan. Pengaruh besar kecilnya respon penggunaan lahan terhadap air hujan 
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dipengaruhi jenis penggunaan lahannya, daya cengkram akar tanaman, dan 

kerapatan vegetasi penggunaan lahan.  

Saling terkait dan saling mempengaruhinya parameter fisik penyebab 

longsor digunakan sebagai upaya menjawab permasalah dalam wilayah 

penelitian yaitu bahwa wilayah penelitian merupakan wilayah rawan longsor. 

Analisis yang dilakukan untuk membuat peta tingkat kerawanan longsor di 

Kecamatan Sine, mengetahui wilayah mana saja yang memiliki tingkat 

kerawanan longsor rendah, sedang, dan tinggi di Kecamatan Sine, serta 

menganalisis dengan lokasi riwayat kejadian longsor di Kecamatan Sine.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permasalahan : 

Kecamatan Sine adalah kecamatan rawan longsor di Kabupaten Ngawi  

Parameter penyebab longsor 

Penggunaan lahan Kemiringan lereng Jenis batuan Curah hujan  Jenis tanah 

Peta tingkat kerawanan longsor di 

Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi 

Analisis tingkat kerawanan longsor 

di Kecamatan Sine  

Administrasi Desa 

Data lokasi riwayat kejadian 

 longsor Kecamatan Sine, 

Kabupaten Ngawi 

Gambar 1. 7 Diagram Alir Kerangka Penelitian 
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1.7 Batasan Operasional 

Tanah longsor merupakan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan 

rombakan, tanah, atau material campuran tersebut perpindahan dan 

bergerek ke bawah atau keluar lereng (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi 

Bencana Geologi, 2015)  

Pendekatan keruangan (spatial approach) adalah suatu metode untuk 

memahami gejala tertentu agar mempunyai pengetahuan mendalam 

melalui media ruang yang dalam setiap analisisnya variabel ruang 

mendapatkan posisi yang utama (Yunus, 2016). 

Peta merupakan suatu gambaran miniatur dari unsur-unsur fisik alami dan 

buatan manusia dari sebagian atau keseluruhan permukaan bumi di atas 

media bidang datar yang memiliki skala tertentu (Rockville, 1986 

dalam Prahasta, 2009).  

Teknik kuantitatif berjenang tertimbang adalah memberi harkat (skor) pada 

unit atau kelas dalam setiap parameter kemudian memberikan bobot 

yang berbeda tergantung pada besar atau kecilnya pengaruh parameter 

terhadap tujuan tema yang di analisis (Guntara, 2015). 

Analisis overlay digunakan untuk mengetahui gabungan atau hasil interaksi 

dari dua atau lebih peta (Prahasta, 2009). 

Analisis klasifikasi adalah pemetaan suatu besaran yang mempunyai batasan 

tertentu ke dalam batasan tertentu yang lain berdasar kategori yang 

telah ditentukan (Prahasta, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


