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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tanah longsor merupakan salah satu jenis bencana yang cukup potensial 

terjadi di Indonesia dengan mengakibatkan kerugian material ataupun non-

material, jika tidak mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius. Menurut 

Undang-Undang Nomor  27 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, tanah 

longsor termasuk kedalam jenis bencana alam. Bencana tanah longsor ini tidak 

hanya dipengaruhi oleh kondisi fisik yang bersifat alamiah, akan tetapi kondisi 

sosial pun akan mempengaruhi terjadinya bencana ini sebagai penyebab terjadinya 

longsor. Dalam identifikasi bencana, selain aspek fisik ternyata aspek sosial pun 

sama-sama penting untuk dikaji.  

Arsyad, S. (2010, hlm. 53) mengemukakan bahwa longsor dapat terjadi 

apabila tiga keadaan terpenuhi, yaitu (1) lereng yang cukup curam, (2) terdapat 

lapisan di bawah permukaan tanah yang kedap air dan lunak sebagai bidang 

luncur, dan (3) terdapat cukup air dalam tanah, sehingga lapisan tanah tepat di atas 

lapisan kedap air menjadi jenuh. Peristiwa alam ini dapat berubah menjadi 

bencana longsor, makalah tanah longsor tersebut menimbulkan korban jiwa 

maupun kerugian harta benda.  

Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu kabupaten yang berada di 

Provinsi Jawa Barat, dengan setidaknya ada 289 kejadian bencana longsor yang 

tercatat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD, 5 April 2016) 

dalam kurun waktu empat tahun empat bulan. Berdasarkan data tersebut, maka 

dapat diketahui bahwa Kabupaten Bandung Barat ini sering mengalami kejadian 

longsor dengan rata-rata 67 kejadian dalam setahun. Sehingga Kabupaten 

Bandung Barat ini termasuk kedalam zona merah rawan bencana longsor 

(PVMBG, 2016 dalam Peta Rawan Bencana Longsor Provinsi Jawa Barat). 

Sejumlah data bencana longsor yang ada di Kabupaten Bandung Barat, 

Kecamatan Cililin merupakan kecamatan yang memiliki jumlah kejadian bencana 

longsor yang paling banyak bila dibandingkan dengan 15 kecamatan yang lain. 
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Data historis kejadian bencana longsor di Kabupaten Bandung Barat dapat di lihat 

pada tabel 1.1. 

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG, 2015) 

mengemukakan bahwa Kecamatan Cililin merupakan daerah rawan longsor 

dengan tingkatan menengah-tinggi di Kabupaten Bandung Barat. Tingkat 

menengah-tinggi mempunyai arti, bahwa daerah ini dapat terjadi gerakan tanah 

atau tanah longsor apabila curah hujan diatas normal dan yang paling berpotensi 

pada daerah yang perbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan atau jika 

lereng mengalami gangguan. Bila dilihat dari kondisi topografi di Kecamatan 

Cililin, bahwa lereng yang paling dominan di kecamatan ini menunjukan lereng 

agak curam dengan sebagian besar batuan andesit dan breksi andesit yang bersifat 

kedap air, apabila tanah yang mudah tererosi berada di atas batuan ini dengan 

penggunaan lahan yang tidak memiliki akar yang kuat serta dalam maka 

kemungkinan longsor dapat terjadi.  

Tabel 1.1 Data Historis Kejadian Longsor Tahun 2012 – 5 April 2016 di 

Kabupaten Bandung Barat 

No Nama Kecamatan Data Kejadian Longsor Pertahun Akumulasi 

2012 2013 2015 2016 

1 Batujajar  - - - - - 

2 Cikalongwetan  8 1 18 3 30 

3 Cihampelas  - 3 - 10 13 

4 Cililin  15 6 2 27 50 

5 Cipatat  - 1 6 7 14 

6 Cipeundeuy  - - 1 - 1 

7 Cipongkor  13 4 2 7 26 

8 Cisarua  2 - 2 3 7 

9 Gununghalu  6 4 6 14 30 

10 Lembang  9 - 3 3 15 

11 Ngamprah  2 2 5 2 11 

12 Padalarang  6 3 4 1 14 

13 Parongpong  - - 1 - 1 

14 Rongga  10 6 - 19 35 

15 Sindangkerta  5 3 10 15 33 

16 Saguling  4 1 3 1 9 
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Sumber : BPBD Kabupaten Bandung Barat 2016 

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukan bahwa Kecamatan Cililin merupakan 

kecamatan yang paling banyak mengalami kejadian longsor dari tahun 2012-5 

April 2016 ada 50 kejadian longsor yang terjadi, pada tahun 2015 Kecamatan 2 

kali kejadian longsor tetapi pada tahun 2016 sampai bulan April Kecamatan 

Cililin meningkat menjadi 27 kejadian yang ada, pada tahun 2016 ini paling 

banyak kejadian longsor dibandingkan tahun yang sebelumnya. Hampir seluruh 

desa yang berada di Kecamatan Cililin ini memiliki potensi bencana longsor, dari 

11 desa yang ada, longsor terjadi di sepuluh desa. Bencana longsor ini dapat 

menimbulkan rusaknya aksesibilitas atau infrastruktur, kerusakan lahan, kerugian 

materi hingga jatuhnya korban jiwa. Dampak yang ditimbulkan oleh bencana 

longsor sangat merugikan penduduk, sejalan dengan pendapat Arifin, S. dkk 

(2006, hlm. 77) bahwa longsor merupakan “suatu bencana yang mengakibatkan 

kerugian cukup besar, baik berupa harta maupun jiwa. Walaupun kejadian longsor 

terjadi sesaat, akan tetapi untuk jangka panjang lahan yang rusak akan 

mempengaruhi kehidupan masyarakat setempat”. Maka perlu adanya antisipasi 

dan meminimalisir kejadian bencana longsor. Untuk mengetahui daerah yang 

berpotensi bencana longsor, maka perlu adanya kajian mengenai identifikasi 

daerah bencana longsor yang pernah terjadi di Kecamatan Cililin dan dapat 

diketahui faktor penyebab utama atau faktor pemicu terjadinya bencana longsor. 

Identifikasi daerah kejadian merupakan salah satu tahapan mitigasi bencana tanah 

longsor.  

Hasil analisis tingkat potensi bencana longsor ini akan disajikan ke dalam 

bentuk peta supaya mudah dipahami. Peta potensi bencana longsor merupakan 

salah satu upaya untuk mengantisipasi dan meminimalisir apabila dimasa yang 

akan datang terjadi bencana longsor. Dalam hal ini peneliti menggunakan 

teknologi Sistem Informasi Geografis untuk memetakan daerah yang berpotensi 

bencana longsor di Kecamatan Cililin secara efektif, efesien dan berakurasi tinggi. 

Hal ini sangat di perlukan karena lembaga pemerintah dalam bidang kebencanaan 

belum menyediakan peta potensi bencana longsor dalam cakupan kecamatan, 

melainkan hanya tersedia peta rawan longsor dalam cakupan tingkat kabupaten 
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atau provinsi. Dengan demikian, sangat penting dan perlu untuk untuk membuat 

peta potensi bencana longsor dalam cakupan kecamatan yang khususnya di 

Kecamatan Cililin. Analisis potensi bencana longsor ini diharapkan bisa menjadi 

masukan bagi masyarakat, pemerintah serta steakholder yang terkait. Berdasarkan 

fakta tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kecamatan Cililin 

Kabupaten Bandung Barat dengan menganalisis potensi bencana longsor, untuk 

menggambarkan tingkat potensi bencana longsor dalam unit kecamatan, hasilnya 

dapat di sajikan berupa pemetaan potensi bencana longsor, maka penulis 

mengambil judul “Analisis Potensi Bencana Longsor Lahan di Kecamatan Cililin 

Kabupaten Bandung Barat” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukan, maka permasalahan yang 

ada dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana kondisi fisik kaitannya dengan potensi longsor di Kecamatan 

Cililin Kabupaten Bandung Barat? 

2. Bagaimana tingkat potensi bencana longsor di Kecamatan Cililin Kabupaten 

Bandung Barat? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mengidentifikasi kondisi fisik bencana longsor di Kecamatan Cililin 

Kabupaten Bandung Barat 

2. Menganalisis tingkat potensi bencana longsor dan persebrannya di 

Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini diantaranya: 

1. Manfaat Teoritis  

Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini, diharapkan mampu memberikan 

sumbangan keilmuan khususnya pada pendidikan geografi mengenai 

Kebencanaan. 
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2. Manfaat praktis 

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Bahan masukan bagi Pemerintah sebagai penentu kebijakan  

b. Bahan masukan bagi Lembaga sebagai informasi aktual 

c. Bahan informasi untuk masyarakat sebagai antisipasi bencana longsor. 

E. Struktur Organisasi Skripsi 

Strukrur organisasi dari karya tulis ilmiah ini terdiri dari lima bab, masing-

masing bab memiliki pembahasan yang berbeda yang disusun secara sistematis. 

BAB I merupakan pendahuluan skripsi yang terdiri dari latar belakang 

penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

struktur organisasi skripsi dan keaslian penelitian. 

BAB II merupakan kajian pustaka atau landasan teori dalam skripsi, dimana 

membahas mengenai konteks yang jelas terhadap topik atau permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian. Maka, teori yang ditulis dalam penelitian ini 

diantaranya adalah defini tanah longsor, jenis tanah longsor, proses terjadinya 

tanah longsor, daerah potensi longsor, definisi bencana serta bencana longsor.  

BAB III merupakan metode penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, 

populasi dan sampel, variabel penelitian, prosedur penelitian, pendektan geografi 

yang digunakan definisi operasional, instrumen penelitian, teknik pengumpulan 

data, analisis data dan alur penelitian. 

BAB IV merupakan temuan penelitian untuk menjawab dari rumusan 

masalah yang ada pada bab I. Pada bab ini membahas mengenai informasi tentang 

gambaran umum dari lokasi penelitian seperti kondisi fisik dan kondisi sosial. 

Kemudian pada bab ini terdapat indikator faktor penyebab bencana longsor 

berdasarkan parameternya. 

BAB V merupakan bab terakhir dari karya tulis ilmiah ini. Pada bab ini 

terdapat simpulan, implikasi dari penelitian yang dilakukan dan rekomendasi yang 

bisa penulis sampaikan terkait dengan topik penelitian yang penulis ambil. 

Daftar Pustaka merupakan semua sumber-sumber yang dikutip dalam 

penelitian ini, berupa buku, jurnal, artikel, prosiding atau sumber-sumber lainnya. 

Lampiran-lampiran berisi semua dokumen selama penelitian ini berlangsung. 
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F. Keaslian Penelitian  

Keaslian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui originalitas penelitian  

dan mencari referensi yang kaitannya sama dengan penelitian ini, sehingga dapat 

diketahui dengan jelas bahwa adanya perbedaan antara penelitian ini dengan 

penelitian yang lainnya yang dijadikan referensi.  
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No Nama, Tahun Judul Masalah Tujuan Pustaka Metode Hasil 

1 Muhammad 

Noorwantoro, Runi 

Asmaranto, Donny 

harisuseno 

2013 

Universitas 

Brawijaya 

Analisis Kawasan 

Bencana Tanah 

Longsor di Das 

Upper Brantas 

Menggunakan 

Sistem Informasi 

Geografis 

Das Upper Brantas 

daerah yang 

berpotensi terjadi 

bencana tanah longsor 

Pemetaan daerah rawan 

longsor untuk 

mengetahui sebaran 

daerah rawan longsor 

untuk merumuskan 

upaya penanggulangan. 

 Pengertian bencana alam 

 Pengertian tanah longsor 

 Manajemen bencana tanah 

longsor 

 Penggunaan sistem geografi 

untuk pemetaan kerawanan 

longsor 

 Hidrologi untuk 

perencanaan bangunan air 

 Peta 

 parameter 

Uji T 

Sebaran tingkat kerawanan longsor 

di Das Upper Brantas Kota Batu 

terbagi menjadi 3 kelas. Yaitu, 

tingkat kerawanan longsor rendah 

dengan luasan 23,84 Km2 tingkat 

kerawanan longsor sedang dengan 

luasan 112,37 km2 dan tingkat 

kerawanan longsor tinggi dengan 

luasan 24,42 Km2. 

2 Herdianto Gani 

2014 

Universitas Negeri 

Gorotalo  

Pemetaan Tingkat 

Kerawanan Longsor 

Di Kota Gorontalo  

 Bagaimana tingkat 

kerawanan longsor 

di Kota Gorontalo 

dengan 

menggunakan 

Sistem Informasi 

Geografis 

Mengetahui tingkat 

kerawanan longsor di 

Kota Gorontalo untuk 

mendapatkan 

informasi tingkat 

kerawanan dan 

penyebarannya dalam 

bentuk Peta dengan 

memanfaatkan 

Sistem Informasi 

Geografis 

 

  Definisi gerakan massa 

(longsor) 

  Definisi Tingkat 

kerawanan  

 

Deskriptif 

kualitatif yang 

terdiri dari 

survei dan 

overlay peta 

Kerawanan didaerah penelitian 

terbagi menjadi tiga kelas yaitu 

daerah tingkat tidak rawan longsor 

dengan luas 3896,053 ha, daerah 

tingkat rawan sedang dengan luas 

2792,098 ha, dan daerah dengan 

tingkat kerawanan tinggi memiliki 

luas 1184,949 ha. 

3 Agung Eka Saptaji 

2013 

Universitas 

Pendidikan 

Indonesia 

Analisis Sebaran 

Kerawanan Bencana 

Longsor Dengan 

Menggunakan 

Sistem Informasi 

Geografis di 

Kecamatan Maja 

Kabupaten 

Majalengka 

 Bagaimana kondisi 

fisik di wilayah 

Kecamatan Maja 

Kabupaten 

Majalengka 

 Bagaiaman sebaran 

tingkat kerawanan 

bencana longsor di 

Kecamatan Maja 

Kabupaten 

Majalengka 

 Mengidentifikasi 

kondisi fisik  wilayah 

Kecamatan Maja 

Kabupaten 

Majalengka 

 Menganalisis sebran 

tingkat kerawanan 

longsor di Kecamatan 

Maja Kabupaten 

Majalengka 

 Definisi analisis  

 Pengertian longsor 

 Pengertian bencana 

 Pengertian bencana longsor 

 Kerawanan longsor 

 Sebaran rawan bencana 

longsor 

 Curah hujan 

 Kemiringan lereng 

 Kedalaman efektif 

 Tektur 

 Struktur tanah 

 Pelapukan batuan 

 Penggunaan lahan 

Eksploratif 

dengan 

menggunkana 

teknik survei 

 Kecamatan Maja memiliki curah 

hujan rata-rata pertahun 

3130,7mm/tahun. Kemirangan 

lereng di dominasi oleh kelas I 

sedangkan penggunaan lahan di 

dominasi oleh semak belukar 

dengan luas 2.377 ha 

 Kecamatn maja memiliki empat 

tingkat kerawanan longsor yaitu 

rendah, sedang, tinggi, dan 

sangat tinggi. Secara keseluruhan 

kecamatan maja memiki tingkat 

kerawanan yang rendah dan 

tinggi. Tingkat kerawanan yang 

rendah dan sedang berada pada 

Tabel 1.2 Keaslian Penelitian 
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 Pengertian SIG semua desa di Kecamatan Maja, 

sedangkan tingkat kerawanan 

tinggi berada di 13 Desa 

sedangkan tingkat kerawanan 

sangat tinggi berada di 6 desa. 

4 Eristia Gumiarty 

2010 

Universitas 

Pendidikan 

Indonesia 

Pemodelan 

Kerentanan Longsor 

di Kecamatan 

Sindangkerta 

Kabupaten Bandung 

Barat dengan 

Menggunakan 

Aplikasi SIG 

 Bagaimana kondisi 

penggunaan lahan 

di Kecamatan 

Sidangkerta 

Kabupaten 

Bandung Barat 

 Berapa besar 

bahaya kerentanan 

longsor di 

Kecamatan 

Sidangkerta 

Kabupaten 

Bandung Barat 

 Faktor-faktor 

apakah yang dapat 

berpengaruh 

terhadap kerentanan 

bahaya longsor di 

Kecamatan 

Sidangkerta 

Kabupaten 

Bandung Barat 

 Bagaimana model 

spasial kerentanan 

longsor di 

Kecamatan 

SidangkertaKabupa

ten Bandung Barat 

dengan SIG 

 

 

 Memetakan kondisi 

penggunaan lahan 

dengan aplikasi SIG 

di Kecamatan 

Sidangkerta 

Kabupaten Bandung 

Barat 

 Mengetahui berapa 

besar daerah 

kerentanan longsor di 

kecamatan 

Sindangkerta 

Kabupaten Bandung 

Barat 

 Mengetahui faktor 

kerentanan longsor di 

Kecamatan 

Sidangkerta 

Kabupaten Bandung 

Barat 

 Membuat model 

dengan aplikasi SIG 

untuk kerentanan 

longsor di Kecamatan 

Sidangkerta 

Kabupaten Bandung 

Barat 

 Model dalam SIG 

 Definisi kerentanana 

 Definisi longsor 

 Definisi SIG  

 

 Evaluasi 

spasial 

 Metode 

eksplratif 

 

 penggunaan lahan di daerah 

penelitian terdiri dari 8 

penggunaan lahan yaitu tegalan, 

semak belukar, air tawar, sawah 

tadah hujan, sawah irigasi, 

pemukiman, kebun, hutan. 

Penggunaan lahan yang 

mendominasi di Kecamatan 

Sidangkerta adalah kebun dengan 

luas 4420 ha 

 parameter yang digunakan untuk 

kerentanan longsor di daerah 

penelitian terdiri dari kemiringan 

lereng, curah hujan, penggunaan 

lahan, kedalaman tanah, 

pelapukan batuan, tekstur tanah 

dan struktur tanah. 

 Kerentanan longsor di dearah 

penelitian di hasilkan 4 

klasifikasi kerentanan longsor 

yaitu klasifikasi rendah, 

klasifikasi sedang, klasifikasi 

tinggi dan klasifikasi sangat 

tinggi. 

5 Naisah dan Ichan Identifikasi Daerah Longsor merupakan Inventarisasi daerah  Definisi Longsor  Kombinasi  Sebagian besar di Kabupaten 
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Invanni 

2014 

Universitas Negeri 

Makassar 

Rawan Bencana 

Longsor Lahan 

Sebagai Upaya 

Penanggulanagn 

Bencana di 

Kabupaten Sinjai 

bencana alam yang 

dapat 

mengakibatkan 

kerugian baik 

berupa jiwa 

maupun harta benda 

rawan bencana longsor 

dengan menggunakan 

Sistem Informasi 

Geografis (SIG) 

 Faktor yang menyebabkan 

longsor  

 Faktor pasif 

 Faktor pendorong  

terrsestrial, 

penginderaan 

Juah, dan 

Sistem 

Informasi 

Geografis 

Sinjai wilayahnya cukup rawan 

terhadap bencana longsor 

 Wilayah yang sangat rawan 

terjadi bencana longsor tersebar 

di lima kecamatan  
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