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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tanah Longsor 

2.1.1 Pengertian dan Mekanisme Longsor 

Longsor adalah salah satu bencana alam yang seringkali menyebabkan kerugian 

material maupun non-material yang biasanya terjadi di daerah pegunungan. Longsor 

juga merupakan salah satu jenis pergerakan massa tanah atau batuan yang bergerak ke 

bawah menuruni lereng yang diakibatkan oleh kestabilan tanah atau batuan penyusun 

lereng yang terganggu [8]. Secara fisis, komponen-komponen gaya yang terjadi pada 

bidang miring yaitu : 

 

 

Gambar 2.1 Gaya yang bekerja pada lereng[10] 

Seperti yang terlihat pada gambar 2.1, longsor yang digambarkan sebuah benda pada 

bidang miring yang pada umunya longsor akan terjadi jika gaya pendorong pada suatu 

lereng lebih besar dari gaya penahan, namun masih dipengaruhi oleh beban dan juga 

gaya gravitasi. Gaya penahan meliputi kekuatan batuan dan juga kepadatan tanah. 

Sementara itu gaya pendorong bergantung pada sudut kemiringan lereng, banyaknya 

air, massa serta berat jenis tanah dan batuan. Berdasarkan proses terjadinya, longsor 

dapat dijelaskan yaitu jika air yang meresap masuk ke dalam tanah, tentunya akan 

meningkatkan massa serta volume tanah. Kemudian saat air hujan tersebut terus 

menembus sampai tanah kedap air yang berfungsi sebagai bidang gelincir, maka tanah 
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itu akan menjadi licin lalu tanah pelapukan akan bergerak menuruni dan keluar lereng 

kemudian terjadinya longsor.[3] 

2.1.2 Penyebab Terjadinya Longsor 

Faktor yang menjadi penyebab terjadinya longsor dipengaruhi oleh beberapa hal 

diantaranya yaitu faktor morfologi, faktor geologi, faktor fisik serta faktor manusia. 

Namun secara umum, faktor yang menjadi penyebab terjadinya longsor dapat 

dibedakan menjadi dua faktor yaitu : faktor internal (dari dalam) dan faktor eksternal 

(dari luar). Faktor dari dalam yang menyebabkan terjadinya longsor adalah daya ikat 

tanah dan batuan yang lemah atau yang disebut dengan kohesi. Daya ikat yang lemah 

tersebut dapat diakibatkan oleh sifat porositas dan sifat permeabilitas suatu tanah. 

Sedangkan Faktor eksternal yang dapat menjadi pemicu longsor berasal dari 

kemiringan lereng, sistem pengolahan lahan, pengikisan oleh air permukaan, 

perubahan kelembaban tanah atau batuan akibat masuknya air hujan dan juga kegiatan 

manusia.[11] 

 

Longsor dapat terjadi jika lereng tersebut tidak stabil, yang akan menyebabkan material 

atau batuan di permukaan lereng akan bergerak kebawah menuruni lereng. Lereng yang 

tidak stabil tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, namun penyebab utamanya 

adalah tanah atau material yang terjadi penjenuhan yang disebabkan oleh air hujan. 

Material yang jenuh tersebut akan mengakibatkan beban material akan terus 

bertambah. Saat aliran air tidak dapat tertampung pada material dan terdapat batas 

kontak antara material stabil dan juga tidak stabil yang berperan sebagai bidang 

gelincir, material tidak stabil itulah yang akan bergerak kebawah menuruni lereng 

sampai kondisi dimana akan menyebabkan gravitasi tidak akan berpengaruh lagi 

sehingga terjadi longsor.[9] 
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2.1.3 Jenis-jenis Longsor 

Jenis-jenis longsor dibedakan berdasarkan tipe pergerakannya dibedakan menjadi 6 

yaitu : [11]  

Tabel 2.1 Jenis-Jenis Longsor 

No. Jenis-Jenis 

Longsor 

 Pengertian Gambar 

1. Longsoran 

Translasi 

Gerakan massa tanah atau 

batuan pada bidang gelincir 

yang bentuknya rata. 
 

2. Longsoran 

Rotasi 

Bergeraknya massa tanah atau 

batuan pada bidang gelincir 

yang berbentuk cekung. 

 
3. Pergerakan 

Blok 

Perpindahan batuan yang 

bergerak kebawah berbentuk 

rata berupa blok yang bergerak. 
 

4. Runtuhan 

Batuan 

Saat sejumlah  batuan bergerak 

dan jatuh. Terjadi di lereng 

yang curam dan juga daerah 

pantai.  

5. Rayapan 

Tanah  

Jenis longsor yang bergerak 

lambat dan pergerakannya 

hampir tidak dapat dirasakan 

dan diamati.  

 
6. Aliran Bahan  

Rombakan 

Terjadi saat massa tanah 

bergerak karena dorongan air.  
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2.2 Curah Hujan 

2.2.1 Pengertian Hujan 

Hujan adalah suatu proses kondensasi uap air yang berasal dari udara dan akan 

membentuk suatu awan, kemudian dengan kondisi alam yang mendukung akan jatuh 

menjadi butiran air hingga ke daratan [12]. Proses terjadinya hujan yaitu saat air di 

lautan terjadi penguapan maka akan membentuk awan yang disebut proses kondensasi. 

Selanjutnya, dengan bantuan angin awan tersebut akan bergerak menuju daratan hingga 

turun sebagai air hujan. Air hujan tersebut sebagian akan meresap ke dalam tanah dan 

mengalir ke laut [13]. 

Berbeda dengan pengertian hujan, curah hujan diartikan yaitu seberapa tinggi air hujan 

yang turun pada suatu wilayah dan pada waktu tertentu. Satuan dalam curah hujan  

menggunakan satuan millimeter atau inchi. Di Indonesia, menggunakan satuan 

millimeter (mm) yang artinya pada luasan satu meter persegi pada wadah yang datar 

dan telah terisi air setinggi satu milimeter atau dapat juga menampung air sejumlah 

satu liter [13]. Klasifikasi hujan harian menurut BMKG yaitu :  

No. Klasifikasi Hujan Menurut BMKG Intensitas (mm/hari) 

1. Berawan 0 

2. Hujan Ringan 0.5 – 20 

3. Hujan Sedang 20 – 50 

4. Hujan Lebat 50 – 100 

5. Hujan Sangat Lebat 100 – 150 

6. Hujan Ekstrim >150 

 

2.2.3 Alat Pengukur Curah Hujan 

Agar mendapatkan data curah hujan yang dapat digunakan untuk berbagai jenis 

penelitian dan juga kehidupan, tentunya harus diperlukan suatu pengukuran curah 

Tabel 2.2 Klasifikasi hujan harian BMKG 
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hujan. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur curah hujan adalah ombrometer. 

Ombrometer memiliki berbagai tipe yaitu : 

1. Ombrometer Tipe Observasi 

Penakar hujan tipe observatorium atau lebih dikenal dengan obs merupakan salah 

satu alat penakar hujan manual, seperti yang dapat dilihat pada gambar 2.2, 

pengukurannya menggunakan gelas ukur untuk mengukur hujan sesuai jumlah air 

hujan yang tertampung pada alat. Penakar hujan ini merupakan penakar yang 

banyak sekali digunakan di Indonesia. Kelebihan alat ini yaitu pengoperasian, 

pemasangan dan juga pemeliharaan alat nya yang tidak sulit. Namun, alat ini  

memiliki kekurangan yaitu data yang akan dihasilkan terbatas karena digunakan 

untuk pengukuran curah hujan dalam satu hari.  

2. Ombrometer Tipe Otomatis 

Gambar 2.3 merupakan alat pengukuran curah hujan tipe otomatis dengan prinsip 

kerjanya yaitu pencatatan hujan dilakukan secara otomatis dengan langsung tercatat 

dan terlihat pada alat yang dinamakan pias pencatat. Nilai besaran intensitas hujan 

Gambar 2.2 Ombrometer Tipe Observasi 

Gambar 2.3 Ombrometer Tipe Otomatis 
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dapat dipilih karena pencatatan pias dilakukan untuk jangka waktu tertentu yang 

biasanya setiap jam. 

3. Automatic Weather Station (AWS) 

Gambar 2.4 Automatic Weather Station (AWS) 

AWS merupakan alat pengukur cuaca yang lengkap, namun pada alat ini di dalamnya 

termasuk juga pengukuran curah hujan. AWS merekam pemantauan cuaca dalam 

bentuk real time dan didapatkan hasil dalam bentuk grafik.[14] 

2.3 Hubungan Curah Hujan dan Longsor 

Untuk menganalisis hubungan curah hujan dengan longsor tentunya dapat dilakukan 

beberapa pendekatan diantaranya yaitu mengetahui karakteristik dan distribusi hujan 

wilayah pada daerah yang sering terjadinya longsor serta dengan pendekatan 

pemodelan empiris dimana dapat menentukan nilai ambang batas hujan yang memicu 

terjadinya longsor. Seluruh pendekatan yang dilakukan didasari oleh proses infiltrasi 

air hujan sebelum terjadinya longsor dimana salah satu penyebab longsor adalah air 

hujan. 

2.3.1 Infiltrasi Air Hujan 

Infiltrasi adalah suatu proses saat air hujan yang masuk ke dalam tanah melalui 

permukaan tanah. Infiltrasi selalu berhubungan dengan laju infiltrasi yang 

didefinisikan dengan satuan yang sama dengan satuan intensitas curah (mm/jam). Saat 

proses infiltrasi terjadi, air yang meresap ke dalam permukaan tanah akan menambah 

massa dan juga volume tanah. Saat air terus sampai pada tanah kedap air yang berfungsi 
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sebagai bidang gelincir, maka tanah tersebut berubah menjadi licin dan tanah 

pelapukan akan bergerak menuruni lereng dan keluar lereng. Infiltrasi hujan pada 

lereng dapat mengakibatkan :  

1. Peningkatan berat isi tanah (beban massa tanah) 

2. Berkurang bahkan hilangnya tegangan suction (tegangan isap) di zona tidak jenuh 

air 

3. Meningkatnya tekanan air pada pori di dalam tanah 

4. Terjadinya erosi internal 

5. Terjadi kandungan mineral penyusun massa tanah yang berubah. [15]. 

Gambar 2.5 Mekanisme Longsor Akibat Infiltrasi Air Hujan[8] 

Mekanisme terjadinya longsor yang diakibatkan oleh infiltrasi air hujan seperti yang di 

gambarkan pada gambar 2.5 dapat dijelaskan yaitu saat keadaan tanah pada lereng  

mengalami retak awal, kemudian pada saat itu juga air hujan akan langsung mengisi 

retakan sehingga terbentuk garis keruntuhan. Kejadian ini jika dibiarkan semakin lama 

dan semakin banyak air hujan yang menembus ke dalam pori-pori tanah, maka akan 

menyebabkan kelongsoran atau keruntuhan tanah terjadi. Secara fisis sapat dijelaskan, 

perubahan kadar air yang diakibatkan oleh resapan air yang menembus ke dalam tanah 

akan menurunkan kekuatan geser yang ada dalam tanah. Kemudian jika semakin 

banyak air yang masuk pada pori-pori tanah, maka akan mengakibatkan tanah menjadi 

jenuh sehingga hal itu akan mempercepat terjadinya longsor. Model infiltrasi air ini 
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menggambarkan lereng akan terjadi longsor jika permukaan tanah telah mencapai 

derajat jenuh air sampai zona pembasahan sebagai akibat dari air hujan tersebut. 

Sehingga aliran air di bawah permukaan lereng yang diakibatkan oleh infiltrasi air 

hujan menjadi faktor penyebab yang mendominasi dalam proses terjadinya longsor[8]. 

Menggunakan persamaan horton, maka akan didapatkan nilai laju infiltrasi yang 

bergantung pada intensitas dan durasi infiltrasi atau dalam hal ini adalah curah hujan 

serta bergantung pula dengan jenis tanahnya yang dirumuskan sebagai berikut :      

fp = fc +(fo-fc)eKt                                                                                                          (2.1) 

dimana : 

fp = nilai laju infiltrasi (mm/jam) 

fc = jumlah infiltrasi minimum (mm/jam) 

fo = jumlah infiltrasi maksimum (mm/jam) 

t = lama waktu infiltrasi atau durasi hujan (jam) 

K = ketetapan untuk tanah tertentu                                                                              

2.3.2 Distribusi Hujan Wilayah 

Distribusi hujan wilayah diperlukan untuk mengetahui bagaimana persebaran hujan di 

suatu wilayah. Data yang digunakan yaitu menggunakan data curah hujan yang 

dipasang di wilayah yang ingin diteliti. Namun, data yang ada hanya berupa data titik 

atau point rainfall yang setiap stasiun hujan biasanya akan memiliki nilai stasiun hujan 

yang berbeda. Agar data tersebut dapat menggambarkan data untuk suatu wilayah, 

biasanya dilakukan interpolasi hujan rata-rata pada wilayah tersebut. Interpolasi yang 

sering dilakukan yaitu menggunakan metode Polygon Thiessen dan metode Isohyets. 

Namun dari kedua metode tersebut, metode Polygon Thiessen sering dipilih jika 

wilayah penelitian memiliki keterbatasan stasiun penakar hujan. 
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Metode Polygon Thiessen dapat digunakan jika di daerah penelitian memiliki minimal 

tiga stasiun hujan. Metode ini menganggap bahwa wilayah yang terrdekat dengan 

stasiun hujan adalah sama, sehingga data hujan pada suatu stasiun hujan akan mewakili 

luasan tersebut. Metode ini sering digunakan pada daerah yang distribusi stasiun hujan 

di wilayah tersebut tidak merata dan terbatas. Metode ini dirumuskan sebagai berikut : 

i.1. 1 2. 2 3. 3 n.... in
A dA d A d A d A d

d
A A

+ + +
= =


                                                            (2.2) 

dimana : 

A = Luas areal (km2)  

d = Tinggi curah hujan rata-rata areal (mm) 

d1, d2, d3,... dn = Tinggi curah hujan di pos 1, 2, 3,...n  

A1, A2, A3,... An= Luas daerah pengaruh pos 1, 2, 3,...n 

Gambar 2.6 Metode Kalkulasi Thiessen Polygon 

Dengan menentukan distribusi hujan di wilayah penelitian, akan di dapatkan suatu 

analisis apakah pada titik kejadian longsor intensitas hujan sangat berpengaruh di 

wilayah tersebut serta karakteristik hujan yang seperti apa yang menjadi pemicu 

terjadinya longsor. [16] 
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2.3.3 Pendekatan Empiris 

Ambang batas hujan menggunakan pendekatan empiris (Empirical Based Model) yang 

dilakukan dengan memperhatikan kondisi hujan yang terjadi pada saat terjadinya 

longsor. Penentuan ambang batas hujan (Rainfall Threshold) diartikan sebagai batas 

kritis jumlah hujan yang terjadi hingga sampai tanah. Penentuan nilai ambang batas 

sering menggunakan hubungan intensitas dan juga durasi atau lama waktu hujan. 

Model ini akan menghasilkan kurva yang disebut dengan I-D curve. Kurva tersebut 

akan menggambarkan bagaimana pertambahan intensitas hujan yang sangat drastis 

akan menyebabkan terjadinya peningkatan kurva hujan kumulatif yang tiba-tiba. Hujan 

yang seperti itulah yang sering kali menjadi penyebab terjadinya longsor seperti 

dijelaskan pada gambar 2.7 di bawah ini :  

Gambar 2.7 Parameter hujan yang digunakan untuk ambang hujan pemicu longsor 

2.3 Data Hujan Satelit TRMM 

Satelit TRMM atau Tropical Rainfall Measuring Mission adalah salah satu produk 

NASA (National Aeronautics and Space Administration) dan juga JAXA (Japan 

Aerospace Exploration Agency) yang digunakan untuk berbagai pengukuran curah 

hujan untuk wilayah tropis. Satelit ini resmi diluncurkan pada tanggal 27 November 

1997 di Jepang yang dibawa oleh roket H-II di Tanegashima-Jepang. TRMM dapat 

menyajikan informasi mengenai ketinggian atmosfer saat terjadinya pemanasan dan 

pendinginan saat hujan berlangsung. Satelit TRMM mengorbit bumi dan menyajikan 
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laporan bulanan curah hujan total yang terjadi di setiap wilayah dengan tugas utama 

yaitu : 

1. Untuk pengukuran curah hujan yang berasal dari antariksa, baik itu distribusi 

horizontalnya maupun profil vertikalnya.  

2. Pengukur curah hujan terutama di berbagai wilayah tropis yang dimana merupakan 

wilayah yang hujan paling tinggi. [17] 

2.4 Software ArcGis 10.4.1 

ArcGIS merupakan salah satu dari beberapa software yang digagas oleh ESRI 

(Environment Science & Research Institute). ArcGIS terdiri dari kumpulan fungsi dari 

berbagai jenis software GIS (Geographic Information System). Software ini dirilis pada 

tahun 2000 dengan memiliki berbagai fitur yaitu  ArcGis desktop dan dikelompokkan 

menjadi tiga komponen yaitu : ArcView (komponen yang fokus pada penggunaan data, 

pemetaan serta analisis), ArcEditor (fokus untuk data spasial) dan ArcInfo (terdiri dari  

fungsi-fungsi GIS yang dugunakan untuk keperluan analisis geoprosesing yang lebih 

lengkap).  

Dalam penelitian ini, tools dalam ArcGis yang digunakan adalah Metode Interpolasi 

Polygon Theissen. Dimana, zona curah hujan dalam bentuk poligon menggunakan data 

curah hujan yang dibuat dari metode Thiessen Poligon, dan interpolasi curah hujan 

untuk setiap wilayah menggunakan fungsi-fungsi dalam ArcGIS. Data yang harus 

diinputkan dalam software yaitu data shp wilayah penelitian, data koordinat stasiun 

hujan (minimal 3 stasiun), data curah hujan, serta data koordinat titik kejadian longsor. 
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2.5 Gambaran Umum  Daerah Penelitian 

2.5.1 Batasan Wilayah 

Gambar 2.8 Peta Geologi Kabupaten Pesawaran 

Kabupaten Pesawaran terletak di koordinat 104,92o – 105,34o ’ Bujur Timur, dan 5,12o 

– 5,84o lintang selatan. Memiliki luas keseluruhan wilayah adalah 1.173,77 Km2 dan 

terdiri dari 11 kecamatan yaitu : Negeri Katon, Tegineneng, Padang Cermin, Punduh 

Pidada, Gedong Tataan, Marga Punduh, Way Khilau, Way Ratai, Way Lima, 

Kedondong dan Teluk Pandan. Jika ditinjau secara geologi, menurut peta geologi 

Kabupaten Pesawaran sesuai dengan gambar 2.8 terdiri atas 7 kelompok fisiografi 

utama yaitu : Grup Pegunungan, Volkan, Perbukitan, Dataran Tuff Masam, Dataran, 

Marin dan Aluvial. Di wilayah utara Kabupaten Pesawaran (Kecamatan Tegineneng 

dan sebagian dari Kecamatan Negeri Katon) geologi wilayah yang mendominasi 

adalah grup Dataran (P) dan grup Dataran Tuf Masam (I). Kemudian di bagian tengah 

dan juga selatan (Kecamatan Way Lima, Kedondong, Gedongtataan, Padang Cermin 

dan Punduh Pidada) didominasi oleh grup Volkan (V) dan Pegunungan (M).[18] 
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2.5.2. Topografi 

Topografi yang merupakan kondisi permukaan bumi di Kabupaten Pesawaran adalah 

daerah dataran rendah dan juga dataran tinggi. Terdiri dari daerah perbukitan hingga 

pegunungan ketinggian yang memiliki ketinggian bervariasi antara 0,0 mdpl hingga 

1.682,0 mdpl. Bentuk topografi jika berdasarkan kemiringan lerengnya terdiri dari 2 

bagian yaitu 0-8% dan >40%. Wilayah pada bagian selatan sebagian besar merupakan 

berbukit terjal. Sedangkan untuk wilayah bagian utara kondisi lahannya cukup datar. 

Luas wilayah keseluruhan untuk topografi 0-8% adalah 6.155,76 km2 di wilayah 

Kecamatan Negeri Katon. Kemudian untuk topografi >40% adalah seluas 35.394,05 

km2 berada pada wilayah di Kecamatan Padang Cermin. Pembagian luas wilayah jika 

dilihat dari kemiringan lereng di Kabupaten Pesawaran adalah :   

• Kemiringan lereng berkisar antara 0 – 8% : 11. 337,85 Ha (9,66 %) 

• Kemiringan lereng > 40 % : 106.079,78 Ha (90,38 %) [18] 

2.6 Kerentanan Longsor Daerah Penelitian  

Menurut peta kawasan resiko gerakan tanah dan longsor provinsi lampung, beberapa 

daerah di kabupaten Pesawaran memiliki tingkat resiko gerakan tanah dan longsor yang 

beragam mulai dari kelas menengah hingga kelas tinggi. Sebagian besar resiko tersebut 

merupakan jalur wisata yang menjadi potensi daerah Kabupaten Pesawaran. BPBD 

Provinsi Lampung juga mengklasifikasikan kabupaten Pesawaran sebagai 5 daerah 

paling beresiko terjadinya longsor terutama di musim penghujan. Kabupaten 

Pesawaran menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional termasuk 

daerah dengan resiko longsor yang tinggi.[9] 

 

 

 

 


