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BAB II 

TEORI DASAR 

  

2.1 Pengertian Longsor 

Dalam UU No.24 Tahun 2007, longsor merupakan salah satu jenis gerakan 

massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau 

keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun 

lereng. Longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, 

bahan rombakan,tanah, atau material campuran tersebut, bergerak ke bawah 

atau keluar lereng. Proses terjadinya tanah longsor dapat diterangkan sebagai 

berikut: air yang meresap ke dalam tanah akan menambah bobot tanah. Jika 

air tersebut menembus sampai tanah kedap air yang berperan sebagai bidang 

gelincir, maka tanah menjadi licin dan tanah pelapukan di atasnya akan 

bergerak mengikuti lereng dan keluar lereng (Departemen Energi dan Sumber 

Daya Mineral, 2005). 

Longsor adalah suatu bentuk erosi yang pengangkutan atau pemindahan atau 

gerakan tanah terjadi pada saat yang bersamaan dan dengan volume yang 

besar (Arsyad 2010). Yayasan Idep (2005) mendefinisikan tanah longsor 

sebagai terjadinya pergerakan tanah atau bebatuan dalam jumlah besar secara 

tiba-tiba atau berangsur yang umumnya terjadi di daerah terjal yang tidak 

stabil. Faktor lain yang mempengaruhi terjadinya bencana ini adalah lereng 

yang gundul serta kondisi tanah dan bebatuan yang rapuh. Air hujan adalah 

pemicu utama terjadinya tanah longsor. Ulah manusiapun bisa menjadi 

penyebab tanah longsor seperti penambangan tanah, pasir dan batu yang tidak 

terkendalikan. 

Menurut Direktorat Geologi Tata Lingkungan (1981) tanah longsor adalah 

suatu produk dari proses gangguan keseimbangan lereng yang menyebabkan 

bergeraknya massa tanah dan batuan ke tempat yang lebih rendah. Gerakan 
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massa ini dapat terjadi pada lereng-lereng yang hambat geser tanah atau 

batuannya lebih kecil dari berat massa tanah atau batuan itu sendiri. Proses 

tersebut melalui empat tahapan, yaitu pelepasan, pengangkutan atau 

pergerakan, dan pengendapan. Perbedaan menonjol dari fenomena longsor 

dan erosi adalah volume tanah yang dipindahkan, waktu yang dibutuhkan, dan 

kerusakan yang ditimbulkan. Longsor memindahkan massa tanah dengan 

volume yang besar, adakalanya disertai oleh batuan dan pepohonan, dalam 

waktu yang relatif singkat, sedangkan erosi tanah adalah memindahkan 

partikel-partikel tanah dengan volume yang relatif lebih kecil pada setiap kali 

kejadian dan berlangsung dalam waktu yang relatif lama. 

Dibandingkan dengan erosi, kejadian longsor sering memberikan dampak 

yang bersifat langsung dalam waktu yang singkat dan menjadi bencana. Hal 

ini dikarenakan proses pelepasan, pengangkutan dan pergerakannya 

berlangsung dalam waktu yang cepat dengan material yang jauh lebih besar 

atau lebih banyak jika dibandingkan dengan kejadian erosi.  

2.2 Proses dan Tahapan Terjadinya Longsor 

Syamsuddin (2009) menerangkan bahwa gerakan tanah bisa terjadi pada 

material tanah atau batuan atau campuran keduanya. Tanah dan batuan terdiri 

dari komponen-komponen yang apabila terjadi gangguan, akan mengalami 

ketidakseimbangan didalamnya, sehingga mudah rusak atau terlepas dari 

bagian massa dasarnya. Misalnya, salah satu contoh proses umum terjadinya 

gerakan tanah yaitu air yang meresap ke dalam tanah akan menambah 

berat/bobot tanah itu sendiri. Jika air tersebut terus meresap sampai ke bagaian 

tanah yang tidak dapat ditembus air yang dapat berperang sebagai bidang 

gelincir (bagian tanah atau batuan yang merupakan tempat menluncur massa 

tanah atau batuan yan bergerak), maka tanah yang di atasnya menjadi licin 

dan lapuk sehingga mudah sekali bergerak mengikuti kemiringan lereng yang 

ada. 
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Pergerakan massa tanah, batuan dan bahan rombakan pada lereng terjadi 

akibat interaksi pengaruh kondisi yang meliputi kondisi morfologi, geologi, 

hidrogeologi, iklim dan tata guna lahan. Kondisi tersebut saling berpengaruh 

sehingga mewujudkan suatu kondisi lereng yang mempunyai kecenderungan 

atau potensi untuk bergerak (rentan). Lereng yang sudah dikategorikan 

sebagai lereng yang rentan bergerak merupakan suatu lereng dengan massa 

tanah atau batuan penyusun yang sudah siap untuk bergerak, namun belum 

dapat dipastikan kapan gerakan tersebut terjadi. Gerakan lereng baru akan 

terjadi apabila ada pemicu gerakan. Pemicu gerakan merupakan proses 

alamiah maupun non-alamiah yang dapat merubah kondisi lereng dari rentan 

menjadi mulai bergerak. Pemicu ini umumnya berupa hujan, getaran-getaran 

atau aktivitas manusia seperti penggalian, pemotongan, peledakan, 

pembebanan yang berlebihan lereng ataupun masukanya air kedalam lereng 

melalui kebocoran pada saluran atau kolam dan sebagainya (Karnawati, 

2005). 

2.3 Jenis Longsor 

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (2005) menjelaskan terdapat 6 

jenis tanah longsor, yakni: longsoran translasi, longsoran rotasi, pergerakan 

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

longsoran translasi dan rotasi paling banyak terjadi di Indonesia. Sedangkan 

longsoran yang paling banyak memakan korban jiwa manusia adalah aliran 

bahan rombakan. 

 

2.3.1 Longsoran Translasi 

Longsoran translasi adalah bergeraknya massa tanah dan batuan pada 

bidang gelincir berbentuk rata atau menggelombang landai. Longsor 

translasi ditunjukan pada gambar 2.1 
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Gambar 2.1  Longsoran Translasi 

Sumber : ESDM, 2005. 

2.3.2 Longsoran Rotasi 

Longsoran rotasi adalah bergerak-nya massa tanah dan batuan pada 

bidang gelincir berbentuk cekung. Longsor rotasi ditunjukan pada gambar 

2.2 

 

Gambar 2.2  Longsoran Rotasi 

Sumber : ESDM, 2005. 

2.3.3 Pergerakan Blok 

Pergerakan blok adalah perpindahan batuan yang bergerakpada bidang 

gelincir berbentuk rata. Longsoran ini disebutjuga longsoran translasi blok 

batu. Pergerakan blok ditunjukan pada gambar 2.3 

 

Gambar 2.3  Pergerakan Blok 

Sumber : ESDM, 2005. 
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2.3.4 Reruntuhan Batu 

Runtuhan batu terjadi ketika sejumlah besar batuan atau  material lain 

bergerak ke bawah dengan cara jatuh bebas. Umumnya terjadi pada lereng 

yang terjal hingga menggantung terutama di daerah pantai. Batu-batu 

besar yang jatuh dapat menyebabkan kerusakan yang parah. Runtuhan 

batu ditunjukan pada gambar 2.4 

 

Gambar 2.4  Reruntuhan Batu 

Sumber : ESDM, 2005. 

2.3.5 Rayapan Tanah 

Rayapan Tanah adalah jenis tanah longsor yang bergerak  lambat. Jenis 

tanahnya berupa butiran kasar dan halus. Jenis tanah longsor ini hampir 

tidak dapat dikenali. Setelah waktu yang cukup lama longsor jenis rayapan 

ini bisa menyebabkan tiang-tiang telepon, pohon, atau rumah miring ke 

bawah. Rayapan tanah ditunjukan pada gambar 2.5 

 

Gambar 2.5  Rayapan Tanah 

Sumber : ESDM, 2005. 
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2.3.6 Aliran Bahan  Rombakan 

Jenis tanah longsor ini terjadi ketika massa tanah bergerak  didorong oleh 

air. Kecepatan aliran tergantung pada kemiringan lereng, volume dan 

tekanan air, dan jenis materialnya. Gerakannya terjadi di sepanjang 

lembah dan mampu mencapai ratusan meter jauhnya. Di beberapa tempat 

bisa sampai ribuan meter seperti di daerah aliran sungai di sekitar 

gunungapi. Aliran tanah ini dapat menelan korban cukup banyak. Aliran 

bahan rombakan ditunjukan pada gambar 2.6 

  

Gambar 2.6  Aliran Bahan Rombakan 

Sumber : ESDM, 2005. 

2.4 Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Longsor 

Menurut Djauhari Noor (2006) menjelaskan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi terjadinya longsor lahan dibedakan menjadi dua yaitu faktor 

pasif dan faktor aktif. 

2.4.1 Faktor Aktif 

Faktor aktif merupakan faktor yang dapat berpengaruh terhadap longsor lahan 

diantaranya adalah aktivitas manusia dalam pengolahan atau penggunaan 

lahan, dan faktor iklim terutama curah hujan. 

2.4.1.1 Penggunaan Lahan 

Minimnya penutupan permukaan tanah dan vegetasi, sehingga 

perakaran sebagai pengikat tanah menjadi berkurang dan 
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mempermudah tanah menjadi retak-retak pada musim kemarau. Pada 

musim penghujan air akan mudah meresap ke dalam lapisan tanah 

melalui retakan  tersebut dan dapat menyebabkan lapisan tanah 

menjadi jenuh air. Hal demikian cepat atau lambat akan 

mengakibatkan terjadinya longsor atau gerakan tanah. Penggunaan 

lahan seperti persawahan maupun tegalan dan semak belukar, 

terutama pada daerah-daerah yang mempunyai kemiringan lahan 

terjal umumnya sering terjadi tanah longsor (Wahyunto, 2007).  

Faktor vegetasi berpengaruh terhadap longsor melalui akar dan  

kegiatan biologis yang berhubungan dengan pertumbuhan vegetatif 

dan pengaruhnya terhadap stabilitas struktur dan porositas tanah, dan 

transpirasi yang mengakibatkan kandungan air tanah berkurang. 

Suatu vegetasi penutup tanah yang baik seperti rumput yang tebal 

atau rimba yang lebat akan menghilangkan pengaruh hujan dan 

topografi terhadap longsor (Arsyad, 1989). 

Menurut Karnawati (2003) pemanfaatan lahan dapat menjadi faktor 

pengontrol gerakan tanah dan meningkatkan resiko gerakan tanah 

karena pemanfaatan lahan akan berpengaruh pada penggunaan lahan 

(land use) yang ada. Penggunaan lahan dalam bentuk tanaman-

tanaman hutan akan mengurangi erosi. Adapun penggunaan lahan 

dalam bentuk permukiman, sawah dan kolam akan rawan terhadap 

erosi, lebih-lebih lahan tanpa penutup akan sangat rawan terhadap 

erosi yang akan mengakibatkan gerakan tanah. 

2.4.1.2 Curah Hujan 

Musim kering yang panjang akan menyebabkan terjadinya 

penguapan air di permukaan tanah dalam jumlah besar. Hal ini 

mengakibatkan munculnya pori-pori tanah hingga terjadi retakan dan 

merekahnya tanah ke permukaan. Ketika hujan, air akan menyusup 
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ke bagian yang retak sehingga tanah dengan cepat mengembang 

kembali. Pada awal musim hujan, intensitas hujan yang tinggi 

biasanya sering terjadi, sehingga kandungan air pada tanah menjadi 

jenuh dalam waktu yang singkat. Hujan lebat pada awal musim dapat 

menimbulkan longsor karena melalui tanah yang merekah air akan 

masuk dan terakumulasi di bagian dasar lereng, sehingga 

menimbulkan gerakan lateral (Nandi, 2007). 

Subekti  (2009) memaparkan curah hujan adalah banyaknya air hujan 

yang jatuh ke bumi persatu satuan luas permukaan pada suatu jangka 

waktu tertentu. Besar kecilnya curah hujan dapat dinyatakan sebagai 

volume air hujan yang jatuh pada suatu areal tertentu dalam jangka 

waktu relatif lama, oleh karena itu besarnya curah hujan dapat 

dinyatakan dalam m³/satuan luas, secara umum dinyatakan dalam 

tinggi air (mm). Curah hujan 10 mm berarti tinggi hujan yang jatuh 

pada areal seluas 1 m² adalah 10 liter. 

2.4.2 Faktor Pasif 

Faktor pasif merupakan faktor yang mengontrol terjadinya longsor lahan. 

Faktor pasif yang berpengaruh terhadap longsor lahan ;  

2.4.2.1 Faktor Topografi 

2.4.2.1.1 Kemiringan Lereng 

Kemiringan lereng merupakan beda tinggi antara dua tempat yang 

dibandingkan dengan daerah yang relatif lebih rata atau datar. 

Kemiringan lereng dapat juga diartikan sebagai ukuran kemiringan 

lahan relatif terhadap bidang datar yang secara umum dinyatakan 

dalam persen atau derajat. Faktor-faktor penyebab lereng rawan 

longsor meliputi faktor internal (dari tubuh lereng sendiri) maupun 
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faktor eksternal (dari luar lereng), antara lain : kegempaan, iklim 

(curah hujan), vegetasi, morfologi, batuan/tanah maupun situasi 

setempat, tingkat kelembaban tanah (moisture), adanya rembesan, 

dan aktifitas geologi seperti patahan (terutama yang masih aktif), 

rekahan dan liniasi (Zakaria, 2000). 

Menurut Karnawati (2001) kelerengan menjadi faktor yang sangat 

penting dalam proses terjadinya longsor, hal ini disebabkan lereng 

yang terjal akan memperbesar gaya pendorong. Wilayah dengan 

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

longsor, sedangkan diatas 15% potensi untuk terjadi longsor pada 

saat musim penghujan dan terjadinya gempa bumi akan semakin 

besar. Lereng atau tebing yang terjal akan memperbesar gaya 

pendorong atau peluncur. Lereng yang terjal terbentuk karena 

pengikisan air sungai, mata air, air laut, dan angin. 

Penyebab lain dari kejadian longsor adalah gangguan-gangguan 

internal, yaitu yang datang dari dalam tubuh lereng sendiri terutama 

karena ikut sertanya peranan air dalam tubuh lereng. Kondisi ini tak 

lepas dari pengaruh luar, yaitu iklim yang diwakili oleh curah hujan. 

Jumlah air yang meningkat dicirikan oleh peningkatan kadar air 

tanah, derajat kejenuhan, atau muka air tanah. Kenaikan air tanah 

akan menurunkan sifat fisik dan mekanik tanah dan meningkatkan 

tekanan pori (m) yang berarti memperkecil ketahananan geser dari 

massa lereng. Debit air tanah juga membesar dan erosi di bawah 

permukaan (piping atau subaqueous erosion) meningkat. Akibatnya 

lebih banyak fraksi halus dari massa tanah yang dihanyutkan, lebih 

jauh ketahanan massa tanah akan menurun (Hirnawan, 1993). 
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2.4.2.1.1 Arah dan Panjang Lereng 

Panjang lereng dengan faktor pendukung yaitu intensitas hujan. Jika 

intensitas hujan tinggi, panjang lereng meningkat disertai dengan 

meningkatnya erosi. Panjang Lereng berpengaruh terhadap energi 

angkut untuk terjadinya longsoran. Panjang lereng dihitung mulai 

dari titik pangkal aliran permukaan sampai suatu titik dimana air 

aliran permukaan masuk ke saluran – saluran (sungai), atau dimana 

kemiringan berkurang sedemikian rupa sehingga kecepatan aliran air 

sudah sangat berkurang (Seta, 1991). Erosi lebih besar pada lereng 

yang menghadap kearah selatan karena tanahnya mudah terdispersi 

secara langsung terkena sinar matahari. 

2.4.2.2 Faktor Geologi 

2.4.2.2.1 Kerapatan Kekar 

Magetsari (1997) menjelaskan bahwa kekar adalah rekahan-rekahan 

lurus planar yang membagi-bagi batuan yang tersingkap menjadi 

blok-blok. Kekar merupakan bentuk rekahan yang paling sederhana 

yang dijumpai pada sebagian besar batuan. Kerapatan kekar dan 

hancuran batuan pada lereng atau tebing akan sangat melemahkan 

kuat geser (kohesi dan sudut gesek dalam) tanah atau batuan 

penyusunan lereng karena mengakibatkan gaya penahan pada lereng 

menjadi sangat lemah. Bidang retakan atau kekar justru sering 

merupakan bidang gelincir atau jatuhan gerakan tanah atau batuan 

(Karnawati, 2005 dalam Sutrisno, 2011) 

2.4.2.2.2 Struktur Pelapisan Batuan 

Bidang perlapisan yang miring, dengan sudut (dip) searah dengan 

kemiringan bidang lereng dapat mendorong terjadinya longsor. 
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Kondisi tersebut menjadi semakin kritis bila sudut lereng terlalu 

curam dan terletak pada stratigrafi yang berselang-seling antara keras 

dan lunak (Cooke & Doornkamp, 1994). Struktur Pelapisan Batuan 

menunjukan besar kecilnya kemiringan batuan terhadap bidang datar. 

Semakin besar kemiringan lereng maka akan semakin rentan 

terhadap longsor lahan (Misdiyanto, 1992). 

2.4.2.2.3 Tingkat Pelapukan Batuan 

Pada batuan yang mengalami pelapukan sangat lanjut mendukung 

terjadinya longsor lahan dibandingkan dengan batuan yang masih 

segar (Sutrisno, 2011). Batuan akan mempengaruhi dalam proses 

pelapukan. Batuan endapan gunung api dan sedimen yang berukuran 

pasir umumnya kurang kuat. Batuan yang kurang kuat akan mudah 

mengalami proses pelapukan dan menjadi tanah, sehingga akan 

rentan terhadap longsor bila terdapat pada lereng yang terjal 

(Sugiharyanto, 2009). 

2.4.2.3 Faktor Tanah 

2.4.2.3.1 Jenis Tanah 

Faktor tipe tanah mempunyai kepekaan terhadap longsor yang 

berbeda-beda. Kepekaan longsor tanah yaitu mudah atau tidaknya 

tanah longsor sebagai fungsi berbagai sifat fisik tanah dan kimia 

tanah. Sifat-sifat tanah yang mempengaruhi kepekaan longsor adalah 

: (1) sifat-sifat tanah yang mempengaruhi laju infiltrasi, permeabilitas 

dan kapasitas menahan air dan (2) sifat-sifat tanah yang 

mempengaruhi ketahanan struktur tanah terhadap dispersi dan 

pengikisan oleh butir-butir hujan yang jatuh dan aliran permukaan. 

Adapun sifat-sifat tanah yang mempengaruhi longsor adalah (a) 

tekstur, (b) struktur, (c) bahan organik, (d) kedalaman, (e) sifat 

lapisan tanah, dan (f) tingkat kesuburan tanah (Arifin, 2006). 



18 
 

2.4.2.3.2 Tekstur Tanah 

Tekstur adalah perbandingan relatif (dalam persen) antara fraksi 

debu, pasir dan liat.  Tekstur tanah mempunyai peranan dalam proses 

infiltrasi air. Tanah yang bertekstur pasir halus mempunyai kapasitas 

infiltrasi yang tinggi tetapi jika terdapat aliran permukaan maka butir-

butir halus ini akan mudah terbawa (Seta, 1991). Tanah yang 

mengandung liat umumnya bersifat kohesif dan sulit untuk 

dihancurkan. Walaupun demikian, bila terjadi curah hujan atau aliran 

permukaan mampu menghancurkan ikatan antar partikelnya, maka 

akan timbul bahan sedimen tersuspensi yang mudah untuk terangkut 

atau terbawa aliran permukaan (Arsyad, 1989).  

2.4.2.3.3 Permeabilitas Tanah 

Permeabilitas tanah adalah kualitas tanah untuk meloloskan air atau 

udara, yang diukur berdasarkan besarnya aliran melalui satuan tanah 

yang telah dijenuhi terlebih dahulu per satuan waktu tertentu 

(Sutanto, 2005). Permeabilitas tanah adalah sifat yang menyatakan 

laju pergerakan suatu zat cair melalui suatu media berpori-pori makro 

maupun mikro, baik ke arah vertikal maupun horizontal. Faktor yang 

mempengaruhi permeabilitas tanah antara lain, tekstur tanah, dalam 

hal ini pori tanah, yang secara langsung berpengaruh terhadap mudah 

tidaknya air bergerak di dalam tanah. (Arsyad, 1989). Tanah yang 

gembur akan mudah dilalui air hingga masuk ke dalam penampang 

tanah, hal tersebut menyebabkan tanah yang gembur akan lebih 

berpotensi longsor dibandingkan dengan tanah yang padat (Sitorus, 

2006). 

 

 



19 
 

2.4.2.3.4 Indeks Plastisitas 

Indeks plastisitas menunjukan kadar air pada batas cair dengan batas 

plastis. Batas cair adalah kadar air tanah pada batas antara keadaan 

cair dan keadaan plastis. Tanah yang memiliki batas plastisitas tinggi 

biasanya memiliki kekuatan lemah. Kadar air ini memberikan gaya 

perekat antara butir-butir tanah di bawah pengaruh air (Wesley, 

1977). Bila batas plastisitas tinggi maka butir tanah banyak 

mengandung lempung koloidal karena itu pemuaian dan penyusutan 

besar oleh lengas sehingga rentan terhadap longsor lahan (Sutrisno, 

2011). 

2.4.2.3.5 Kedalaman Efektif Tanah 

Kedalaman efektif tanah adalah kedalaman tanah yang baik bagi 

pertumbuhan akar tanaman yaitu sampai pada lapisan yang tidak 

dapat ditembus oleh akar tanaman, lapisan tersebut dapat berupa 

lapisan paling keras, padas liat, padas rapuh atau lapisan phlintite 

(Arsyad, 1989). Tanah-tanah yang dalam dan permeable, kurang peka 

terhadap erosi daripada tanah yang permeabel tetapi dangkal. 

Kedalaman tanah sampai lapisan kedap air menentukan banyaknya 

air yang dapat diserap tanah dengan demikian mempengaruhi 

besarnya aliran permukaan. Dengan semakin berkurangnya aliran 

permukaan berarti pengikisan tanah juga berkurang, hal ini juga 

berpengaruh pada nilai erosi yang diperbolehkan (Hardjowigeno, 

2007). 

2.5 Mitigasi Bencana 

Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana,  

baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan  

kemampuan menghadapi ancaman bencana (Peraturan Pemerintah Nomor 21 
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Tahun 2008). Kusumasari, 2014 menjelaskan bahwa terdapat dua jenis 

mitigasi yaitu : 

1. Mitigasi Struktural 

Usaha pengurangan risiko yang dilakukan melalui pembangunan atau 

perubahan lingkungan fisik melalui penerapan solusi yang dirancang. 

2. Mitigasi Non-Struktural 

Mitigasi non struktural, meliputi pengurangan kemungkinan atau 

konsekuensi risiko melalui modifikasi proses-proses perilaku manusia atau 

alam, tanpa membutuhkan penggunaan struktur yang dirancang. 

Di dalam jenis mitigasi ini terdapat langkah-langkah regulasi, program 

pendidikan, dan kesadaran masyarakat, modifikasi fisik non-struktural, 

modifikasi perilaku, serta pengendalian lingkungan. 

Berdasarkan PERMENTAN 47-2006, teknik pengendalian bencana longsor, 

yaitu : 

a. Teknik Vegetasi 

Teknik vegetasi dilakukan dengan penanaman tanaman tahunan, 

penanaman rerumputan atau membiarkan semak belukar. 

b. Mekanis/Teknik Sipil 

Teknik sipil dilakukan dengan penerapan sistem peringatan dini, 

pembuatan bangun yang tahan longsoran. 

 

2.6 Sistem Informasi Geografis (SIG) 

Sistem Informasi Geografis  (SIG) adalah sistem yang berbasiskan komputer 

untuk menyimpan dan memanipulasi informasi geografis. SIG dirancang 

untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis objek dan fenomena 

dimana lokasi geografis merupakan karakteristik penting atau kritis untuk 

dianalisis. Dengan demikian, SIG merupakan sistem komputer yang memiliki 

empat kemampuan dalam menangani data yang bereferensi geografis : (a) 
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masukan (input), (b) manajemen data (penyimpanan dan pemanggilan data), 

(c) analisis dan manipulasi data, dan (d) keluaran (output) (Aranoff, 1989) 

2.6.1 Metode Pengharkatan dan Pembobotan 

Pengharkatan adalah proses pemberian nilai terhadap poligon peta untuk 

merepresentasikan tingkat kedekatan, keterkaitan, atau beratnya dampak 

tertentu pada suatu fenomena secara spasial. Nilai harkat bersifat relatif, dapat 

berubah tergantung kasus yang akan diselesaikan (Budiyanto, 2010).  

Pembobotan atau disebut juga weighting adalah faktor pengali yang besarnya 

sesuai dengan peranan variabel terhadap hasil ukur suatu metode (Sari, 2018). 

Pembobotan merupakan teknik pengambilan keputusan pada suatu proses 

yang melibatkan berbagai faktor secara bersama-sama dengan cara memberi 

bobot pada masing-masing faktor tersebut.   Pembobotan dapat dilakukan 

secara objektif dengan perhitungan statistik atau secara subyektif dengan 

menetapkannya berdasarkan pertimbagan tertentu.  Penentuan bobot secara 

subyektif harus dilandasi pemahaman tentang proses tersebut (SDAF, 2011). 

2.6.2 Analisis Spasial 

De Mers (1997) menyebutkan bahwa analisis spasial mengarah pada banyak 

macam operasi dan konsep termasuk perhitungan sederhana, klasifikasi, 

penataan, tumpang-susun geometris, dan pemodelan kartografis. Analisis 

spasial adalah suatu teknik atau proses yang melibatkan sejumlah hitungan 

dan evaluasi logika yang dilakukan dalam rangka mencari atau menemukan 

hubungan atau pola-pola yang terdapat di antara unsur-unsur geografis yang 

terkandung dalam data digital dengan batas-batas wilayah studi tertentu  

(Prahasta, 2014). Fotheringham (2005) memilah analisis spasial dalam dua 

bentuk, yaitu analisis spasial berbasis sistem informasi geografis sederhana 

dan analisis spasial berbasis sistem informasi geografis lanjut. Johnson (2000) 
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secara sederhana mengatakan bahwa analisis spasial merupakan prosedur 

kuantitatif yang dilakukan pada analisis lokasi.  

2.6.2.1 Interpolasi 

Interpolasi adalah suatu metode atau fungsi matematis untuk menduga 

nilai pada lokasi-lokasi yang datanya tidak tersedia. Interpolasi spasial 

mengasumsikan bahwa atribut data bersifat kontinu di dalam ruang jarak 

(space) dan saling berhubungan secara spasial (Anderson, 2001). Dalam 

pemetaan, interpolasi adalah proses estimasi nilai pada wilayah yang 

tidak disampel atau diukur, sehingga terbuatlah peta atau sebaran nilai 

pada seluruh wilayah (Gamma Design Software, 2005). Setiap metode 

interpolasi akan memberikan hasil yang berbeda (Pramono, 2008). 

2.6.2.2 Tumpang Susun (Overlay) 

Tumpang susun (overlay) adalah analisis spasial yang 

mengkombinasikan dua tematik masukkannya (Prahasta, 2014). 

Tumpang susun menghasilkan data spasial baru yang memiliki bentuk 

geometri baru dan data atribut penggabungan kedua data spasial 

masukan. Secara umum, teknis mengenai analisis ini terbagi ke dalam 

format datanya; raster atau vektor. Tumpang susun pada data bertipe 

vektor, dapat dilakukan pada data bertipe titik dengan poligon, garis 

dengan poligon, atau poligon dengan poligon (Bernhardsen, 1992).  

Tumpang susun juga dapat dilakukan pada data raster dengan 

menggunakan operasi matematis. DeMers (1997) menyebut operasi 

tersebut sebagai operasi mathematically based overlay. Operasi ini 

menghasilkan satu data spasial baru bertipe raster dengan nilai dari 

masing-masing piksel sebesar hasil perhitungan formula. 
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2.6.3 Pemanfaatan SIG Dalam Mitigasi Bencana 

Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah suatu alat yang dapat mendukung 

penetapan keputusan dalam semua fase siklus bencana. Proses harus berjalan 

menjadi suatu kejadian dari penyiapan hingga mitigasi, perencanaan hingga 

prediksi dan kedaruratan hingga perbaikan. Tiap-tiap aktivitas diarahkan 

menghasilkan keberhasilan penanganan bencana.  

Penggunaan SIG dalam rentang manajemen resiko bencana dari pembuatan 

basis data, inventarisasi, overlay yang paling sederhana hingga tingkat lanjut, 

analisis resiko, analisis untung rugi, proses geologi, statistik spasial, matriks 

keputusan, analisis sensitivitas, proses geologi, korelasi, auto korelasi dan 

banyak peralatan dan algoritma untuk pembuatan keputusan spasial yang 

komplek lainnya. Sekali lagi dapat dikenali bahwa area dimana resiko dengan 

potensi bahayanya, proses mitigasi dapat dimulai. SIG dapat digunakan dalam 

penentuan wilayah yang menjadi prioritas utama untuk penanggulangan 

bencana berikut penerapan standar bangunan yang sesuai, untuk 

mengidentifikasi struktur untuk retrofitting, untuk menentukan besarnya 

jaminan keselamatan terhadap masyarakat, untuk mengidentifikasi sumber 

bencana. Daerah yang paling rentan terhadap bencana menjadi prioritas utama 

dalam melakukan tindakan mitigasi. Semua langkah-langkah yang diambil 

bertujuan untuk menghindari bencana ketika diterapkan, langkah yang 

berikutnya adalah untuk bersiap-siap menghadapi situasi jika bencana 

menyerang. (BPBD Probolinggo, 2016). 

 


