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BAB I PENDAHULUAN 
 

I.1. Latar Belakang 

Provinsi Lampung terkhususnya daerah penelitian yang berada di Kabupaten 

Pringsewu merupakan suatu daerah yang mempunyai kondisi geologi yang belum 

dieksplorasi dan dipetakan secara detail, serta memiliki daerah tambang batubara 

walaupun itu sudah ditinggalkan namun masih memiliki daya tarik untuk 

dieksplorasi. Daerah ini juga mempunyai kondisi lereng yang bervariasi, yang mana 

kondisi lereng yang bervariasi inilah yang kemungkinan dapat menyebabkan 

bencana alam seperti longsor di daerah penelitian dan sekitarnya. Bencana alam 

sebagai salah satu fenomena alam dapat terjadi setiap saat, di manapun dan 

kapanpun, sehingga dapat menimbulkan kerugian material dan imaterial bagi 

kehidupan masyarakat. Bencana tanah longsor adalah salah satu bencana alam yang 

sering mengakibatkan kerugian harta benda maupun korban jiwa serta 

menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana yang bisa berdampak pada kondisi 

ekonomi dan sosial. Tanah longsor adalah suatu dari proses gangguan 

keseimbangan yang menyebabkan bergeraknya massa 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 disebut 

dengan lereng.  

 

Bencana dalam kenyataan keseharian menyebabkan, 1) berubahnya pola-pola 

kehidupan dari kondisi normal, 2) merugikan harta benda dan jiwa manusia, 3) 

merusak struktur sosial komunitas, 4) memunculkan lonjakan kebutuhan pribadi 

atau komunitas. Kondisi tektonik di Indonesia membentuk morfologi tinggi, 

sesar, batuan vulkanik yang mudah rapuh. Ditunjang dengan iklim di Indonesia 

yang berupa tropis basah, sehingga menyebabkan potensi tanah longsor menjadi 

tinggi. Kombinasi faktor antropogenik dan alam sering menjadi penyebab 

terjadinya longsor yang memakan korban jiwa dan kerugian harta benda 

(Naryanto, 2017). Wang dkk.(2017) mengatakan bahwa kejadian tanah longsor 

berhubungan dengan berbagai faktor seperti presipitasi, geologi, jarak dari sesar, 

vegetasi, dan topografi. Kabupaten Pringsewu, sebagai salah satu kabupaten di 

Provinsi Lampung, memiliki 9 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Padasuka, 
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Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Pagelaran Utara, 

Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Banyumas, dan 

Kecamatan Adiluwih. Kabupaten Pringsewu mempunyai luas wilayah daratan 

625 km2, yang hampir seluruhnya berupa wilayah daratan. Sepanjang tahun 2016 

curah hujan di Kabupaten Pringsewu sebesar 226 mm3, dengan curah hujan 

tertinggi terjadi pada bulan Februari 2016, yaitu 445 mm3. Meskipun curah hujan 

tertinggi terjadi pada bulan Februari, intensitas hari hujan terbanyak terjadi pada 

bulan Maret 2016, dengan curah hujan 442 mm3 (BPS Kabupaten Pringsewu, 

2018). Berdasarkan data BPS Kabupaten Pringsewu daerah Kecamatan 

Pagelaran Utara yang merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Pagelaran 

adalah wilayah kecamatan terluas di Kabupaten Pringsewu yaitu sebesar 100,28 

km2 atau 16,04% dari Kabupaten Pringsewu. Kecamatan Pagelaran Utara terbagi 

menjadi sepuluh wilayah administrasi desa atau pekon yaitu Desa Fajar Baru, 

Desa Kemilin, Desa Neglasari, Desa Sumber Bandung, Desa Giri Tunggal, Desa 

Margosari, Desa Fajar Mulia, Desa Madaraya, Desa Gunung Raya, dan Desa 

Way Kunyir.  

I.2. Maksud dan Tujuan 

Penelitian ini memiliki maksud berupa pemenuhan persyaratan dalam 

menyelesaikan jenjang Sarjana Program Studi Teknik Geologi, Institut Teknologi 

Sumatera. Selain itu, mengetahui penerapan dari ilmu-ilmu geologi yang berguna 

dalam pengembangan berpikir kreatif secara mandiri serta pemecahan masalah 

yang sedang dilakukan demi persiapan dunia pekerjaan terutama di bidang geologi. 

Adapun tujuan penelitian Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kondisi geomorfologi, stratigrafi, struktur geologi, dan 

sejarah geologi di daerah penelitian. 

2. Untuk menganalisis stabilitas lereng batuan dengan mengunakan metode 

Rock Mass Rating (RMR), Kinematik, dan Slope Mass Rating (SMR). 
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