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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Konsep Bencana Tanah Longsor. 

a. Definisi Bencana Tanah longsor. 

Gerakan masa tanah erat kaitanya dengan proses-proses yang 

terjadi secara ilmiah pada bentang alam. Bentang alam sendiri adalah 

suatu bentuk alam yang ada pada permukaan bumi serta memiliki 

berbagai bentuk misalnya, gunung, pegunungan, bukit, perbukitan, 

dataran rendah dan cekungan yang biasanya memiliki bentuk yang 

tidak beraturan (Karnawati, 2005).  Tanah longsor adalah salah satu 

bencana alam yang sering terjadi di daerah tropis dengan curah hujan 

yang tinggi. Kerusakan yang diakibatkan dari adanya tanah longsor 

tidak hanya kerusakan langsung seperti rusaknya lahan pertanian, 

fasilitas umum, maupun korban manusia, namun bencana tanah longsor 

juga berdampak pada kerusakan tidak langsung yang berakibat pada 

lumpuhnya berbagai kegiatan pembangunan dan juga aktivitas sosial 

ekonomi di daerah bencana dan sekitarnnya (Hardiyatmo, 2006). 

Seiring berkembangnya zaman Atika (2009) mendefinisikan 

bencana dari berbagai ahli. Berikut adalah definisi dari berbagai ahli 

dan dari berbagai disiplin ilmu dalam mendefinisikan tanah longsor: 

1) Varnes (1978) memberikan usulan terminologi gerak lereng (slope 

movement) yang menganggap untuk mendefinisikan sebuah 
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longsoran adalah sebagai gerak material penyusun lereng jatuh ke 

arah bawah atau keluar lereng yang dipengaruhi oleh gravitasi 

bumi. 

2) Brunsden (1984) memberikan gambaran bahwa gerak masa (mass 

movement) lebih tepat digunakan untuk mendefinisikan proses 

gerakan masa penyusun lereng, dari pada menggunakan istilah 

longsoran (landslide) yang kita kenal juga sebagai tanah longsor. 

3) Crudden (1991) memberikan pengertian pada tanah longsor adalah 

sebagai bentuk pergerakan suatu massa batuan, tanah atau bahan 

rombakan, material pembentuk lereng yang merupakan campurna 

dari batuan dan tanah menuruni lereng. 

4) Selby (1993) menjelaskan bahwa tanah longsor hanya tepat bisa 

diterpakan pada proses pergerakan masa dengan melawati suatu 

bidang miring   (bidang luncur) yang jelas. 

5) Karnawati (2005) tanah longsor sebenarnya adalah salah satu jenis 

gerakan massa tanah maupun batuan ataupun bahan rombakan 

yang meluncur menuruni lereng. 

6) Arsyad (1989) memberikan gambaran bahwa tanah longsor 

sebagai akibat dari meluncurnya volume di atas suatu laoisan agak 

kedap air yang jenuh air. Biasanya hal ini lapisan terdiri dari tanah 

liat yang cukup bnayak mengandung kadar tanah liat tinggi dan 

juga dapat berupa lapisan dari batuan napal liat (clay shale) setelah 

jenuh massa air bertindak sebagai media peluncuran. 
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b. Penyebab Terjadinya Tanah Longsor. 

Banyak faktor yang bisa menyebabkan terjadinya tanah longsor 

yang di pengaruhi oleh kestabilan lereng. Faktor-faktor tersebut 

biasanya adalah kondisi-kondisi topografi, geologi, hidrologi, iklim dan 

perubahan cuaca. Pada hakekatnya tanah longsor terjadi akibat 

terjadinya gaya pendorong pada lereng lebih besar dari pada gaya 

penahan. Gaya penahan pada dipengaruhi oleh dari kekuatan batuan 

dan seberapa padat tanah itu. Sementara gaya pendorong dipengaruhi 

oleh kemiringan lereng, air, beban serta beratnya batuan dalam tanah. 

Ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi terjadinya tanah longsor, 

diantaranya yaitu: 

1) Jenis tanah. 

Jenis tanah yang paling sering mengalami longsor adalah jenis 

tanah dengan tekstur renggang, lembut tanah ini biasanya disebut 

juga sebagai lempung atau tanah liat. Ketika musim penghujan 

datang tanah jenis ini yang memiliki ketebalan tidak lebih dari 2,5 

m dengan kemiringan 22 derajat besar kemungkinan akan terjadi 

tanah longsor. Selain itu tanah ini akan mudah pecah pada saat 

udara terlalu panas begitu juga sebaliknya akan sangat lembek 

apabila terkena air yang berdampak pada rentan terjadi pergerkan 

tanah. 
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2) Curah hujan. 

Ancaman terbesar tanah longsor sebenarnya adalah curah hujan 

yang tinggi. Terlebih lagi apabila hujan yang terjadi setelah musim 

kering kemungkinan terjadinya tanah longsor jauh lebih besar, hal 

ini akibat dari menguapnya kadar air yang ada di tanah sehingga 

mengakibatkan munculnya pori-pori atau rongga tanah hingga 

terjadi retakan dan merekahnya tanah permukaan. Pada saat hujan 

turun, air akan masuk kedalam retakan tersebut. Tanah pun dengan 

cepat akan mengembang kembali. Pada saat awal musim 

penghujan datang kandungan air pada tanah menjadi jenuh dalam 

waktu singkat, sehingga kemungkinan untuk terjadinya tanah 

longsor akan semakin besar. 

3) Kemiringan lereng. 

Kemiringan lereng memiliki satuan derajat atau persen. 

Kecuraman lereng 100 persen sama dengan dengan kecuraman 45 

derajat.  Klasifikasi kemiringan lereng dapat dibagi menjadi lima 

kategori meliputi: Pertama, lereng datar dengan kemiringan 0 

sampai dengan 8 persen, Kedua, landai berombak sampai dengan 

bergelombang pada kemiringan 8 sampai denga 15 persen, Ketiga, 

agak curam perbukitam yang memiliki kemiringan 15 sampai 

dengan 25 persen, Keempat, kemiringan curam dan sangat curam 

yang memiliki kemiringan antara 25 sampai dengan 40 persen, 

Kelima, sangat curam dengan kemiringan lebih dari 40 persen. 
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Daerah dengan kemiringan lereng antara 0 sampai dengan 15 

persen risiko tanah longsor sangat kecil, sedangkan daerah dengan 

kemiringan lebih dari 15 persen memiliki risiko tanah longsor 

cukup tinggi dan akan sangat berrisiko terjadi tanah longsor pada 

saat terjadi gempa bumi. 

4) Penggunaan lahan. 

Penggunaan lahan yang tidak semestinya menjadi faktor yang 

utama terjadinya tanah longsor, alih fungsi lahan dari yang awalnya 

adalah tumbuhan dengan akar keras sebagai penopang air 

tergantikan oleh persawahan, perladangan, dan pemukiman 

masyarakat. Pada lahan persawahan tidak ada akar yang bisa 

mengikat tanah dan air yang berdampak pada lembeknya struktur 

tanah sehingga sangat dimungkinkan terjadi tanah longsor di 

daerah lereng yang curam. Sementara untuk daerah perladang yang 

memicu terjadinya tanah longsor adalah akar pohon tidak bisa 

menembus pada bidang longsoran yang dalam dan umumnya 

terjadi di daerah longsoran lama. 

5) Getaran. 

Getaran yang terjadi pada umumnya berasal dari gempa bumi, 

meledaknya gunung berapi, dan gerakan dari lalu lintas kendaraan. 

Sehingga berdampak pada retaknya tanah, badan jalan, lantai dan 

dinding rumah. 
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6) Menurunnya permukaan air danau. 

Akibat dari susutnya muka air yang cepat di danau maka gaya 

penahan lereng menjadi hilang, dengan sudut kemiringan danau 

mencapai 220 derajat sangat dimungkinkan terjadi longsoran yang 

diikuti penurunan tanah dan retakan. 

7) Pengikisan atau erosi. 

Pada faktor ini biasanya terjadi pada sekitaran aliran sungai dan 

membentuk tebing-tebing terjal pada bibir sungai yang lamban laut 

akan berdampak pada terkikisanya tebing. 

8) Pengikisan tebing. 

Untuk memperluas pemukiman tempat tidak jarang mengikis 

tebing adalah solusinya, namun justru akan berdampak pada tanah 

longsor yang diakibatkan dari pengikisan tebing tersebut masa 

tanah dibagian atas akan mendorong kebawah akibat dari dorongan 

air. 

9) Terdapatnya beban. 

Adanya beban seperti bangunan pada muka lereng, dan kendaraan 

besar yang melebihi tonase akan memperbesar gaya dorong 

kebawah sehingga terjadi longsor, terutama pada sekitaran 

tikungan jalan pada daerah lembah. Yang akibatnya pada 

penurunan tanah dan retakan yang aranhnya ke lembah. 

Selain dari berbagai faktor penyebab terjadinya tanah longsor diatas, 

bencan tanah longsor juga terjadi jika dipengaruhi tiga keadaan, yaitu:  
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1) Kelerengan yang curam, 

2) terdapat media peluncur pada bagian bawah tanah kedap air, 

3) air hujan yang jatuh pada permukaan tanah kemudian menjenuhi 

tanah, sangat menentukan kestabilan lereng, yaitu menurunya tanah 

ketahanan geser (t) yang jauh lebih besar dari penurunan tekanan 

tanah (s), sehingga faktor ketahanan lereng (F) menurun tajam (F=t/s), 

sehingga berakibat pada lereng akan sangat berisiko terajadi 

longsoran.  

Gambar 2.1. 

Gaya-gaya yang Mengontrol Kestabilan Suatu Lereng 

(Karnawati, 2005) 

c. Proses Terjadinya Tanah Longsor. 

Karnawati (2005) menerangkan bahwa pergerakan suatu massa 

tanah/ batuan pada lereng dapat terjadi akibat dari adanya interaksi yang 

dipengaruhi beberapa kondisi yang meliputi kondisi morfologi, 

geologi, struktur geologi, hidrologi dan tata guna lahan. Kondisi-



18 

 

kondisi tersebut saling terpengaruh sehingga akan mengakibatkan suatu 

lereng menjadi berrisiko bergerak.  Lereng yang sudah mengalami 

kerentanan dan siap untuk bergerak akan benar-benar bergerak apabila 

ada faktor pemicu gerakan. Faktor pemicunya dapat berupa hujan, 

getaran-getaran atau aktifitas manusia pada lereng, seperti pemotongan 

lereng untuk pemukiman dan penggalian, pembebanan yang berlebihan 

dan sebagainya. 

Proses dan tahapan terjadinya tanah bergerak secara skematik 

seperti pada gambar 2.2. 

 Penyebab gerak tanah  

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 2.2. 

Proses Terjadinya Gerak Tanah dan Komponen-Komponen 

Penyebabnya 

(Karnawati, 2005) 

Dari gambar 2.2 dapat digambarkan bahwa penyebab terjadinya 

tanah longsor dapat dibedakan menjadi penyebab tidak langsung, yaitu, 

penyebab tanah bergerak yang berasal dari faktor-faktor yang 

mengakibatkan suatu lereng menjadi rentan atau siap bergerak, dan 
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penyebab langsung yaitu proses perubahan dari kondisi lereng rentan 

atau siap bergerak menjadi kondisi benar-benar bergerak setelah 

melampaui batas kritis tertentu. 

Menurut proses terjadinya (Swanston dan Swanson, 1980) tanah 

bergerak dapat dikelompokan menjadi , jatuhan, aliran, rayapan, dan 

bandang. Masing-masing dari tanah bergerak tersebut terjadi pada 

medan dengan karakteristik yang berbeda-beda satu dengan yang 

lainnya, hal ini karena tanah longsor disebabkan dari berbagai faktor. 

d. Klasifikasi Longsoran. 

Menurut Swanston dan Swanson (1980) longsoran 

diklasifikasikan menjadi lima jenis, yaitu longsoran (slide), jatuhan 

(falls), aliran (flows), rayapan (creep), dan bandang (debris, torrents),  

yang selanjutnya menjadi rujukan untuk pembentuka SOP (Standar 

Operasional Kerja) oleh PERHUTANI (Perusahaan Hutan Negara 

Indonesia) (2007).  

Tabel 2.1. 

 Klasifikasi Longsoran Menurut Swanston dan Swanson tahun 1980 

 

Jenis Deskripsi Pembenntuk Penyebab 

Jatuhan (falls) 

Gerakan udara: 

melambung, 

memutar, 

menggelinding, 

sangat cepat 

Pengangkatan atau 

lereng, curam, 

patahan batuan, 

kurangnya ketahanan 

vegetasi 

Pemindahan 

daya dukung, 

penjempit dan 

pengumpil, 

gempa kelebihan 

beban 

Longsoran(slide) 

Pemindahan daya 

dukung, 

penjempit dan 

pengumpil, 

Zona massif di atas 

zona lunak, adanya 

lapisan dasar yang 

kedap, buruknya 

sedimentasi, atau 

Terlalu curam, 

penurunan friksi 

internal 
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gempa kelebihan 

beban 

sedimen yang tak 

terkonsolidasi 

Aliran (flows) 

Bergerak dalam 

bentuk cairan 

lumpur; lambat-

cepat 

Bahan tak 

terkonsilidasi, 

perubahan 

permeabilitas sedimen 

halus yang kedap pada 

batuan dasar 

Penurunan friksi 

internal karena 

kandungan air 

Rayapan (creep) 

Gerakan lambat 

ke arah lereng 

bawah; berberapa 

cm/tahun 

Tingginya perubahan 

temperatur harian, 

perubahan periode 

kering-hujan, siklus 

kembang kerut 

Goyangan 

pohon, penjempit 

dan pengumpil, 

pemotongan 

tebing atau erosi 

jurang 

Bandang 

(debris, torrents) 

Gerakan cepat 

dari air yang 

bermuatan tanah, 

batu dan material 

organik di saluran 

sungai 

Saluran curam, 

lapisan tipis dari 

material yang tak 

terkonsilidasi di atas 

batuan induk di salam 

saluran, lapisan 

partikel-partikel liat 

dari bidang luncur jika 

basah 

Debit aliran 

tinggi, 

tanah jenuh air, 

sering ditandai 

oleh longsor 

tanah/batu 

penggundulan 

hutan 

Sumber: Direktorat Jendral Rehabilitasi Lahan dan Perhutani Sosial, 2007. 

2. Manajemen Bencana Tanah Longsor. 

Manajemen bencana alam adalah sebuah upaya yang sistematis dan 

komprehensif untuk menanggulangi suatu kejadian bencana alam dengan 

tepat, cepat, dan akurat hal ini dilakukan untuk menekan korban dan 

kerugian yang ditimbulkan dari suatu bencana (Ramli, 2009).  Untuk 

menyederhanakan pemahaman terhadap suatu kegiatan penanggulangan 

bencana adalah dengan cara mengatur ke dalam suatu siklus. Stephen Bieri 

membuat sebuah siklus manajemen risiko bencana alam sebagai berikut:  
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Gambar 2.3. 

Siklus Manajemen Risiko Bencana  

Pada Gambar 2.3. siklus menajemen risiko bencana dapat dijelaskan 

secara sederhana ke dalam lima bagian sebagai berikut: 

a. Pencegahan. 

Adalah salah satu tindakan untuk melakukan, mengurangi atau 

menghilangkan ancaman dari suatu risiko bencana melalui 

pengendalian dan pengaturan fisik dan lingkungan. Tindakan ini 

bertujuan untuk menekan sumber ancaman dengan mengurangi 

tekanan, mengatur dan mengendalikan dari suatu yang bisa 

mengakibatkan risiko bencana semakin tinggi. 
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b. Mitigasi. 

Adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik 

melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan 

kemampuan menghadapi ancaman bencana (UU No 24 tahun 2007). 

c. Kesiapan Tanggap Darurat. 

Adalah perdiksi tentang kemungkinan akan terjadinya bencana, 

sehingga perlu adanya persiapan dan identifikasi sumber daya untuk 

memenuhi kebutuhan yang diperlukan apabila ancaman dari risiko 

bencana itu terjadi. 

d. Tanggap Darurat. 

Adalah suatu tindakan yang harus cepat untuk dilakukan guna 

menangani saat terjadi bencana alam. Tanggap darurat ini meliputi 

berbagai kegiatan seperti penyelamatan dan evakuasi korban, harta 

benda, pemenuhan kebutuhan sementara untuk penyintas, 

perlindungan dan pengurusan penyitas, serta pemulihan kembali 

sarana prasarana yang memang diperlukan. 

e. Pemulihan. 

Merupakan kegiatan dengan tujuan untuk membantu korban bencana 

mendapatkan kembali apa yang sudah hilang dan membangun kembali 

kehidupan, dan untuk mendapatkan peluang mereka. Dengan cara 

melakukan pembangunan kembali dan mengfungsikan kembali 

fasilitas-fasilitas, memulihkan tingkat kemampuan sosial ekonomi 
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mereka lebih baik dengan penguatan ketahanan mereka untuk 

menghadapi bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi lagi. 

 Manajemen bencana pada dasarnya dibagi dalam tiga tingkatan yang 

berbeda-beda yaitu pada tingkatan lokasi atau disebut juga manajemen 

insiden (incident management), tingkatan daerah atau kabupaten biasa 

disebut juga dengan manajemen darurat (emergency management), dan 

tingkatan nasional atau korporat biasa disebut manajemen krisis (crisis 

management) (Ramli, 2009).  

Tabel 2.2. 

Tingkatan Manajemen Bencana  

 

Sesuai dengan Tabel 2.2 mengenai tingkatan manajemen bencana 

diatas maka dapat dijelaskan kedalam tiga bagian sebagai beriku: 

  

Tingkat Kategori Lingkup 

Lokasi Manajemen Insiden 

(Incident Management) 

 

 

 

 

 

 

Daerah / 

Kabupaten 

Manajemen Darurat 

(Emergency Management) 

 

Nasional / 

Negara 

Manajemen Krisis  

(Crisis Management) 

 

Strategis                         Taktis 

Sumber: Ramli, Manajemen Bencana. 2009 
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a. Manajemen Lokasi (Incident Management). 

Adalah suatu tindakan penanggulangan yang langsung dilakukan 

ditempat terjadinya bencana. Hal ini biasanya dilakukan oleh orang-

orang lapangan atau relawan yang biasanya tergabung dalam tim 

tanggap darurat bencana alam. Penanggulangan bencana alam pada 

tingkat manajemen insiden ini bersifat teknis. 

b. Manajemen Darurat (Emergency Management). 

Adalah suatu tindakan penanggulangan pada tingkatan yang lebih 

tinggi, pada tingkatan ini dilakukakn koordinasi lintas pemangku 

kepentingan seperti pemerintah, organisasi kemanusiaan dan lembaga 

penanggulangan swasta.  

c. Manajemen Krisis (Crisis Management). 

Manajemen krisis merupakan kondisi paling tinggi pada bencana 

misalnya adalah bencana tingkat nasional. Fungsi dan tugas crisis 

management lebih pada hal yang bersifat strategis dalam penanganan 

bencana alam. 

Perbedaan pada tiga tingkatan manajemen bencana ini terletak pada 

tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya. Pada tingkatan managemen insiden, 

tugas dan tanggung jawab lebih pada hal yang taktis, beda halnya dengan 

tingkatan manajemen diatasnya, yang bertugas dan bertanggung jawab 

pada hal yang lebih setrategis untuk penanganan bencana alam. 

Pengaturan fungsi dan peran pada manajemen bencana bersifat sangat 

penting untuk dilakukan. Sebab pada suatu bencana sering timbul benturan 
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yang diakibatkan dari ketidak jelasan fungsi dan peran pada orang-orang 

yang berada di lapangan. Misalnya adalah ketidakjelasan siapa yang 

bertanggung jawab untuk mengkoordinir bantuan yang datang dari pihak 

luar dan siapa yang mengelola dan mendistribusikan bantuan tersebut 

setelah berada di lapangan. Siapa pula yang menentukan untuk melakukan 

kebijkan manajemen bencana dan siapa yang harus melakukan 

penerapannya di lapangan haruslah jelas.  

Manajemen bencana merupakan suatau proses yang terrencana 

secara sistemastis, Haryanto (2012) mendefinisikan manajemen bencana 

kedalam tiga tahapan sebagai berikut: 

a. Pra Bencana. 

1) Kesiagaan. 

Adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan guna mengantispasi 

apabila suatu saat terjadi bencana dengan melalui 

pengorganisasian sumber daya manusia melalui langkah yang 

berdaya guna dan tepat guna. Menumbuhkan suatu kesiagaan 

dalam manajemen bencana alam bukanlah hal mudah untuk 

dilakukan karena menyangkut pada sikap mental dan buadaya 

serta kedisplinan di tengah tatanan masyarakat. Tahapan ini adalah 

tahapan yang tak kalah penting di dalam manajemen bencana 

sebab mentukan ketahanan anggota masyarakat dalam 

mengahadapi datangnya bencan alam. 
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2) Peringatan Dini. 

Peringatan Dini sangat penting dalam menjalankan manajemen 

bencana terutama bagi merek yang berada pada derah denga 

potensi bencana alam tinggi. Peringatan biasanya didasarkan pada 

berbgai informasi teknis dan ilmiah yang dimiliki, diolah atau 

diterima dari berbagai pihak yang berwenang mengenai 

kemungkinan akan datangnya suatu bencana alam. Early Warning 

System (EWS) merupakan salah satu alat yang digunakan sebagai 

peringatan dini apabila akan terjadi suatu bencana alam. 

3) Mitigisi Bencana. 

Mitigasi bencana sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 24 tahun 

2007 adalah dimaksudkan untuk mengurangi risiko bencana bagi 

masyarakat yang berada pada daerah rawan bencana, dilakukan 

melalui: 

a) Pelaksanaan penatan ruang; 

b) pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata 

bangunan; dan  

c) penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik 

secara konvensional maupun modern. 

Rahman (2015) dalam jurnalnya yang berjudul Kajian Mitigasi 

Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Banjarnegara membagi 

mitigasi bencana tanah longsor kedalam dua bentuk, yaitu;  
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a) Mitigasi Struktural, adalah mitigasi dengan pembuatan 

infrastruktur sebagai salah satu tindakan untuk minimalisasi 

dampak dan pengggunaan pendekatan teknologi. Mitigasi 

yang dilakukan adalah dengan cara: penyusunan data base 

daerah potensi bahaya tanah longsor dan pembuatan serta 

pemasangan early warning system (EWS)  

b) Mitigasi Non Struktural, adalah upaya menanggulangi 

bencana tanah longsor dengan cara pengelolaan tata ruang 

dan pelatihan guna meningkatkan kapasitas masyarakat 

tetang penanggulangan bencana tanah longsor. Mitigasi yang 

dilakukan adalah peningkatan kapasitas masyarakat, melalui: 

pemberian informasi kebencanaan, perencanaan kedaruratan 

dan pelatihan dan simulasi bencana. 

b. Saat Terjadi Bencana. 

1) Tanggap Darurat. 

Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang harus 

dilakukan pada saat terjadi bencana untuk menangani dampak 

buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan dan 

evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, 

perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta 

pemulihan sarana dan prasarana.  

2) Penanggulangan Bencana. 
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Selama tanggap darurat berlangsung, upaya lain yang harus 

dilakukan adalah penanggulangan bencan itu sendiri. Pada 

penanggulangan bencana dilakukan menurut sifat dan jenis dari 

bencana yang sedang terjadi, sebab penanggulangan bencana 

memerlukan keahlian dan pendekatan yang khusus menurut 

kondisi dan skala terjadinya. 

c. Pasca Bencana. 

1) Rehabilitasi. 

Rehabilitasi merupakan suatu langka perbaikan dan pemulihan 

semua aspek kehidupan masyarakat yang terkena bencana, mulai 

dari perbaikan pelayanan publik, hingga tempat tinggal bagi 

korban. Pada beberapa kasus bencana tanah longsor rehabilitasi 

dilakukan dengan merelokasi atau memindahkan tempat tinggal 

yang menjadi korban langsung.  

2) Rekonstruksi. 

Rekonstruksi merupakan kegiatan dengan tujuan membangun 

kembali semua sarana dan prasarana, kelembagaan pada daerah 

yang terkena bencana, baik itu pada tingkatan pemerintahan 

maupun masyarkat dengan sasaran dari perbaikan ini adalah pada 

tatanan ekonomi, sosial, dan budaya serta pernah aktifnya kembali 

masyarakat dalam segala lini aspek kehidupan. 

Mitigasi bencana tanah longsor di suatu daerah akan berjalan baik 

dan sebagaimana mestinya apabila manajemen bencana di daerah tersebut 
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juga berjalan dengan sistematis dan komprehensif. Sehingga manajemen 

bencana yang baik akan bisa meminimalisir kerugian yang diakibatkan 

dari bencana alam yang bisa datang kapan saja. Berhasil atau tidaknya dari 

suatu program mitigasi bencana disuatu daerah dapat dilihat dari 

manajemen bencana pada saat terjadi bencana. 

3. Dampak Bencana Tanah Longsor terhadap Perekonomian. 

Dampak bencana alam pada tatanan sosial ekonomi secara universal 

belum bisa diukur, hal itu diakibatkan dari kurangnya informasi dan 

metodologi. European Commission for Latin America and Caribbean 

(ECLAC) membuat sebuah metodologi yang dirancang untuk melakukan 

analisis secara cermat dampak bencana terhadap ekonomi (Zapata-Marti, 

1997), yang dikelompokan menjadi tiga bagian: 

a. Direct damages (kerusakan langsung), adalah semua kerusakan pada 

modal, aset tetap, dan persdiaan barang jadi dan setengah jadi, suku 

cadang, dan bahan baku yang terjadi pada sekali waktu secara 

bersamaan sebagai konsekuensi langsung. Pada diect damages ini 

akan berkaitan dengan pengeluaran untuk bantuan darurat.  

b. Indirect damages (kerusakan tidak langsung), dampaknya adalah 

lebih pada arus barang yang tidak akan diproduksi dan jasa yang tidak 

akan diberikan setelah bencana terjadi. Karena kerusakan tidak 

langsung ini berdampak pada pengeluaran operasional yang 

membengkak akibat dari akses infrastruktur yang rusak. Pengeluaran 
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yang membengkak itu akibat dari penyediaan layanan alternatif 

(alternatif distribusi, cara produksi dan penyediaan barang dan jasa). 

c. Secondary effect (dampak sekunder), meliputi dampak pada kinerja 

ekonomi secara keseluruhan yang diukur dengan indikator variabel 

makro dan paling signifikan. Variabel yang relevan dapat Produk 

Domestik Bruto (PDB) yang mencakup keseluruhan sektoral, neraca 

pembayaran dan neraca perdagangan, tingkat uang dan cadangan 

moneter, keadaan publik dan investasi modal bruto. Kaitannya dengan 

keuangan publik penurunan pendapatan dari pajak atau meningkatnya 

pengeluaran pendapatan menjadi hal yang sangat penting. Dampak 

sekunder ini akan berpengaruh terhadap tahun fiskal dimana bencana 

terjadi, namun tidak menutup kemungkinan akan berpengaruh juga 

terhadap tahun fiskal selanjutnya. 

Noy (2007) mengemukakan bahwa dampak bencana terhadap 

ekonomi makro adalah diakibatkan dari menurunya produksi hal ini sering 

terjadi di negara-negara berkembang, penurunan output lebih besar setelah 

bencana pada negara berkembang dibandingkan penurunan output yang 

terjadi setelah bencan di negara maju. Negara dengan tingakat melek huruf 

yang tinggi, pendapatan perkapita tinggi, institusi yang lebih baik, 

pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi dan keterbukaan perdagangan 

yang lebih tinggi akan lebih bisa menahan kejutan bencana awal dan 

mencegahnya untuk tidak berdampak langsung terhadap ekonomi makro.  
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Secara khusus AusAID(2005) mengelompokan dampak bencana 

terhadap ekonomi makro kedalam dua kelompok, yaitu dampak nyata dan 

dampak tidak nyata. Dari kedua kelompok itu akan mempengaruhi 

perubahan yang cukup signifikan terhadap variabel-variabel ekonomi 

makro. Dapat dilihat pada Gambar 2.3. Dampak Bencana Alam terhadap 

Ekonomi Makro, yang mengakibatkan perubahan variabel-variabel 

ekonomi makro akibat dari dampak langsung dan tidak langsung.  

Gambar 2.4. 

Dampak Bencana Alam terhadap Ekonomi Makro  

Sumber: AusAID, 2005 

Indikator variabel-variabel ekonomi makro yang terpengaruhi oleh 

bencana alam ada enam indikator AusAID (2005), yaitu; 

a. Produk Domestik Bruto disebabkan akibat turunnya produksi dan 

pendapatan sektor-sektor yang terkena bencana. 
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b. Investasi Bruto, bencana berdampak pada turunnya harga saham dan 

pembatalan proyek-proyek pembangunan yang sedang berlangsung. 

c. Neraca Pembayaran, bencana dapat mempengaruhi sejumlah variabel 

yang merupakan bagian dari neraca pembayaran. Bencana juga 

berdampak pada menurunnya ekspor dan kegiatan wisata. 

d. Keuangan Publik, pengeluaran pada sektor publik akan mengalami 

peningkatan yang cukup tinggi akibat dari pengeluaran untuk tahap 

darurat, pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi. 

e. Inflasi, peningkatan harga terjadi karena kerusakan barang-barang yang 

diproduksi dan juga rusaknya akses infrastruktur. 

f. Pekerjaan, bencana menyebabkan perubahan pada struktur lapangan 

kerja, akibat dari rusaknya kapasitas produksi, infrastruktur sosial, dan 

perubahan kondisi selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi. 

4. Dampak Bencana Tanah Longsor terhadap Barang Publik 

Prasetya (2012) menjelaskan bahwa barang publik adalah barang 

yang memiliki sifat non-rival dan non-eksklusif. Barang publik merupakan 

barang-barang yang tidak dapat dibatasi siapa penggunanya dan sebisa 

mungkin bahkan seseorang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk 

mendapatkannya. Barang publik adalah barang yang apabila dikonsumsi 

oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan 

barang tersebut. Barang publik memiliki sifat non-rival dan non-eksklusif.  

Barang publik hampir sama dengan barang kolektif. Bedanya, 

barang publik adalah untuk masyarakat secara umum (keseluruhan), 
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sementara barang kolektif dimiliki oleh satu bagian dari masyarakat (satu 

komunitas yang lebih kecil) dan hanya berhak digunakan secara umum 

oleh komunitas tersebut. Contoh: jalan raya merupakan barang publik, 

kebanyaknya pengguna jalan tidak akan mengurangi manfaat dari jalan 

tersebut, semua orang dapat menikmati dan manfaat dari jalan raya 

(noneksklusif); dan jalan raya dapat digunakan pada waktu bersamaan. 

Istilah barang publik sering digunakan pada barang yang non-eksklusif dan 

barang non-rival. Hal ini berarti bahwa tidak mungkin bisa mencegah 

seseorang untuk tidak mengonsumsi barang publik. Dan udara juga dapat 

dimasukkan sebagai contoh barang publik karena secara umum tidak 

mungkin mencegah seseorang untuk tidak menghirup udara. Barang-

barang yang demikian itu sering disebut sebagai barang publik murni. 

Pengelolaan barang publik diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 6 Tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik negara atau barang 

milik daerah. Cakupan pengelolaan yang diatur dalam peraturan 

pemerintah dimaksud mencakup : 

a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran 

b. Pengadaan  

c. Penggunaan 

d. Pemanfaatan 

e. Pengamanan dan pemeliharaan 

f. Penilaian 

g. Penghapusan 



34 

 

h. Pemindah-tanganan 

i. Penatagunaan 

j. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian 

Barang publik dalam kejadian bencana alam menjadi hal yang 

sangat vital, sebab barang publik menjadi hajat hidup orang banyak. Satu 

saja tidak terpenuhinya barang publik maka akan terganggunya 

masyarakat dalam menjalankan aktifitasnya, sebagai contoh dalam 

bencana tanah longsor terkadang barang publik yang terkena dampaknya 

adalah jalan. Jalan menjadi alat vital perekonomian masyarakat, 

terputusnya satu akses penghubung perekonomian suatu masyarakat 

dalam hal ini jalan akibat dampak dari bencana tanah longsor maka akan 

mematikan perekonomian masyarakat tersebut. Dalam berbagai kasus 

bencana tanah longsor terputusnya jalan menjadi permasalahan yang 

utama, sehingga dalam manajemen bencana alam peta kawasan dengan 

risiko bencana tinggi harus dibuat terutama jalan, apabila sewaktu-waktu 

terjadi bencana maka akan mudah untuk mencari jalan alternatif guna 

memudahkan rehabilitasi dan rekonstruksi ulang daerah yang terdampak 

bencana tanah longsor. 

5. Valuasi Ekonomi. 

Dalam disiplin ilmu ekonomi pembangunan Valuasi Ekonomi 

dikaitkan dengan kesediaan orang untuk membayar atau Willingness to 

pay , karena tujuan dari valuasi ekonomi adalah untuk membantu 

pengambilan keputusan guna menduga efisiensi ekonomi (economic 
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efficiensy) dari berbagai pemanfaatan yang mungkin dilakukan ,Seomarno 

(2010). Valuasi untuk dampak lingkungan atau bencana tanah longsor juga 

digunakan dalam menilai seberapa penting dampak yang ditimbulkan, 

menentukan tingkat mitigasi bencana alam, serta membandingkan 

alternatif dan umumnya analisis objektif pengorbanan (Lindhjem,2007). 

Metode valuasi ekonomi untuk kualitas lingkungan dapat dibagi ke 

dalam dua kelompok menurut sumber data atau informasinya, yaitu 

pendekatan preferensi tersirat (revealed preference, atau RP) dan 

pendekatan preferensi tersurat (stated preference, atau SP) dijelaskan 

dalam gambar 2.5. sebagai berikut :  

 

Gambar 2.5. 

Metode Valuasi Ekonomi  
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Pendekatan pertama (RP) ditandai oleh observasi atas pilihan aktual 

individual. Informasi itu lalu digunakan untuk menganalisis hubungan 

antara barang lingkungan dan nilai uang. Yang termasuk dalam kelompok 

ini adalah metode biaya perjalanan (travel cost method), model biaya 

penghindaran risiko (averting cost model), dan pendekatan hedonik 

(hedonic approach). Metode biaya perjalanan mendasarkan penilaian 

suatu objek lingkungan, misalnya situs rekreasi atau purbakala, pada biaya 

yang dikeluarkan pengunjung untuk sampai ke lokasi tersebut. Biaya ini 

termasuk opportunity cost (biaya kesempatan) dari waktu yang dipakai 

mengunjungi dan berada di lokasi. Idenya adalah, nilai sebuah tempat 

rekreasi tecermin dari berapa banyak uang dan waktu yang bersedia 

dibayarkan dan dikorbankan untuk mendapatkannya. Model penghindaran 

risiko menghitung nilai dari penyelamatan atau peningkatan kualitas 

lingkungan dengan cara menganalisis pengeluaran-pengeluaran yang perlu 

dilakukan untuk menghindari kontak pada, dan kontaminasi dari, bahaya 

lingkungan. Pendekatan hedonik menggunakan teknik statistik untuk 

mengukur bagaimana perubahan kualitas lingkungan mempengaruhi pasar 

barang dan jasa komplemennya, misalnya pasar properti atau pasar kerja. 

Metode valuasi berbasis data SP melibatkan kegiatan menanyakan 

langsung kepada individu berapa penilaian yang ia berikan kepada barang 

dan jasa ketimbang melakukan observasi atas transaksi ekonomi 

aktualnya. Misalnya, individu tersebut ditanyai berapa yang bersedia ia 

bayar untuk menikmati penurunan jumlah polusi ke level tertentu. 
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Pendekatan valuasi bersyarat/kontinjen (contingent valuation approach) 

meminta responden untuk langsung memberikan nilai atau menyebutkan 

kesediaan bayar maksimum mereka. Analisis konjoin (conjoint analysis), 

sebaliknya, meminta responden menentukan pilihan antara beberapa opsi 

barang dengan karakteristik atau atribut berbeda. Termasuk dalam 

karakteristik ini adalah harga barang itu sendiri serta kualitas lingkungan. 

Pilihan responden akan memberikan informasi trade-off antara harga dan 

kualitas lingkungan tersebut. 

Dalam  menentukan willingness to pay masyarakat untuk mitigasi 

bencana tanah longsor dalam peneilitian menggunakan pendekatan 

Contigent Valuation Method (CVM). Pendekatan CVM ini untuk pertama 

kali diperkenalkan oleh Davis (1963) dalam sebuah penelitian yang 

berkaitan dengan prilaku perburuan di Miami. Pendekatan ini disebut 

contingent (tergantungan) karena pada praktinya informasi yang didapat 

adalah berasal dari hipotesis yang digabangun. Misalnya, seberapa besar 

biaya yang ditanggung, bagaimana pembayarannya, dan sebagainya 

(Mratihatani,2013). Pendekatan CVM ini pada hakekatnya merupakan 

untuk mengetahui keinginan untuk membayar (willingness to pay atau 

WTP) dan keinginan menerima (willingness to accept atau WTA) dari 

masyarakat. Karena pendekatan CVM didasarkan pada asumsi mendasar 

mengenai hak pemilikan, jika individu yang ditanya tidak memilki hak 

dasar atas barang dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya alam, 

pengukuran yang relevan adalah keinginan membayar maksismum 
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(maximum willingness to pay) untuk memperoleh barang tersebut. Begitu 

juga sebaliknya, apabila individu ditanya atas dasar memiliki atas sumber 

daya, pengukuran yang relevan adalah keinginan menerima (willingness 

to accept) kompensasi yang paling minimum atas hilang atau rusaknya 

sumber daya alam yang ia miliki (Mubarok dan Ciptomulyono,2012). 

Selain dari pengukuran nilai ekonomi dengan menggunakan 

willingness to pay dapat juga dilakukan melalui pengukuran kesediaan 

menerima atau willingness to accept (WTA) yang tidak lain adalah jumlah 

minimum pendapatan seseorang untuk mau menerima penurunan sesuatu. 

Dalam praktik pengukuran nilai ekonomi, WTP lebih sering digunakan 

daripada WTA, karena WTA bukan pengukuran yang berdasarkan insentif 

(insentive based) sehingga kurang tepat untuk dijadikan studi yang 

berbasis perilaku manusia (behavioural model) (Fauzi, 2004). 

B. Penelitian Terdahulu 

 Penelitian yang berkaitan dengan willingness to pay mitigasi bencana 

alam dalam disiplin ilmu ekonomi pembangunan tidak terlau banyak. 

Penelitian yang berkaitan dengan kesediaan membayar kebanyakan adalah 

pada konsen ekonomi lingkungan dan ekonomi sumber daya alam. 

Rusminah (2012) melakukan penelitian yang berjudul “Kesediaan 

Membayar Mitigasi Banjir dengan Pendekatan Contingent Valuation Method” 

dengan studi kasus petani di eks karesidenan Surakarta, Jawa Tengah. Dengan 

menggunakan beberapa alat analisis berupa Sistem Informasi Geografi dan 
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contingent valuation method (CVM), dengan menghitung besarnya willingness 

to pay (WTP) untuk mengurangi risiko bencana banjir dan faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap WTP. Variabel yang digunakan adalah Pendapatan 

setiap bulan, umur, pendidikan, jumlah keluarga, persepsi dampak kerusakan, 

jarak rumah dengan sungai, tinggi genangan banjir dan intensitas terjadi banjir. 

Dalam penelitian tersebut variabel yang signifikan adalah variabel pendapatan, 

umur, pendidikan, dan jumlah keluarga, dengan kesediaan rata-rata petani 

untuk membayar mitigasi bencana banjir antara Rp.250.000,00 – 

Rp.500.000,00.  

Salzabella(2014), melakukan penelitian dengan menggunakan empat 

alat analisis, yaitu: (1) analisis deskriptif,(2) analisis penilaian kerusakan, (3) 

analisis willingness to pay, dan (4) analisis regresi linear berganda. Pada studi 

kasus perumahan dosen IKIP di Kota Bekasi yang berjudul “Analisis Kerugian 

Ekonomi Akibat Banjir dan Kesediaan Membayar Masyarakat terhadap Upaya 

Perbaikan Lingkungan Perumahan (Studi Kasus Perumahan Dosen IKIP RW 

02, Kelurahan Jatikramat, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi). Hasil dari 

penelitian ini menunjukan bahwa daampak dari bencana banjir di Perumahan 

IKIP adalah terganggunya aktifitas masyarakat sehari-hari dan kesehatan 

masyarakat, akibat dari kondisi lingkungan yang tidak terawat dan kotor. Hasil 

rata-rata kesediaan masyarakat untuk membayar adalah sebesar Rp 26.736,84 

per bulan per kepala keluarga. Faktor yang mempengaruhi kesediaan 

masyarakat untuk membayar adalah pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, 

status tempat tinggal, tingkat pendapatan dan ketinggian banjir.  
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Ozdemir (2000) melakukan sebuah penelitian yang meneliti tentang 

hubngan antara persepi risiko bencana dan willingness to pay untuk melakukan 

mitigasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa persepsi dampak bencana 

berpengaruh signifikan terhadap willingness to pay, lain halnya dengan 

variabel derajat risk aversion yang tidak berpengaruh terhadap willingness to 

pay, sikap berjaga-jaga berpengaruh positif, jumlah kepemilikan anak juga 

berpengaruh positif, sementara variabel yang tidak berpengaruh terhadap 

willingness to pay adalah jenis kelamin, usia, dan pengalaman terkena dampak 

bencana tidak berpengaruh terhadap willingness to pay.  

Kim (2000) penelitian ini menggunakan metode analisis contingent 

valuation method. Pada penelitian ini didapat hasil bahwa faktor individu, 

seperti: pendapatan, pendidikan, informasi dan keterkaitan masyarakat, dan 

faktor kualitas air yang lokasinya berada di perumahan dan kedekatan sungai 

memiliki dampak positif terhadap willingness to pay dan faktor daerah lebih 

kuat pengaruhnya terhadap willingness to pay kualitas air dari pada faktor 

individu. Hasil lain yang terdapat dalam penelitian ini menjelaskan bahwa 

orang yang bertempat tinggal di hilir memiliki perhatian terhadap perlindungan 

lingkungan lebih besar sehingga memiliki willingness to pay yang lebih rendah 

untuk mempertahankan kualitas air yang baik. Begitu juga sebaliknya, orang 

yang tinggal di hulu dengan masalah lingkungan yang lebih rendah berdampak 

pada willingness to pay yang lebih tinggi untuk memperbaiki kualitas air. 

Saptutyningsih dan Suyanto (2009) penelitian ini menggunakan metode 

analisis SIG. Dengan studi kasus pada lahan pertanian di Kabupaten 
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Kulonprogo Provinsi D.I. Yogyakarta yang tersebar di empat kecamatan. Hasil 

dari penelitian ini adalah pentingnya tingkat tinggi genangan banjir 

menunjukan bahwa banjir memang dapat menekan harga dari properti dan nilai 

tanah. Rata-rata willingness to pay untuk penurunan tingkat ketinggian 

genangan banjir diperkirakan mencapai Rp 2.175,00. Dari hasil nilai tersebut 

menunjukan bahwa variabel sosial ekonomi tidak ada pengaruhnya terhadap 

willingness to pay oleh karennya perlu dilakukan sebuah sosialisasi kepada 

masyarakat akan pentingnya sadar risiko bencana. Hal ini dimaksudkan untuk 

meningkatkan kesadaran masyarakart terhadap risiko bencana banjir, sehingga 

dampak akibat bencana banjir dimasa yang akan datang bisa diminimalisir. 

C. Kerangka Berpikir 

Bencana tanah longsor yang setiap tahunnya terjadi pada saat musim 

penghujan datang di Kabupaten Banjarnegara, mengakibatkan kerugian yang 

sangat besar, baik itu kerugian dalam bentuk materi maupun kerugian dalam 

bentuk non materi dengan adanya korban jiwa. Letak geografi Kabupaten 

Banjarnegara yang berbukit-bukit di tambah lagi dengan karakteristik tanah di 

Kabupaten Banjarnegara adalah tanah liat, mengakibatkan potensi tanah 

longsor semakin tinggi, maka perlu terlebih dahulu mengumpulkan data dari 

berbagai sumber yang berkaitan dengan tanah longsor di Kabupaten 

Banjarnegara kemudian melakukan identifikasi daerah penelitian yang 

memiliki risiko bencana tanah longsor tinggi dan hasilnya diakurasikan dengan 

peta yang di keluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

(BNPB). 
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Hasil dari identifikasi dan pemetaan daerah yang memiliki potensi 

tanah longsor tinggi kemudian dijadikan sebagai dasar untuk valuasi mitigasi 

bencana tanah longsor dan valuasi dampak tanah longsor dengan menggunakan 

pendekatan contingent valuation methods (CVM), sehingga nantinya bisa 

digunakan untuk menghitung willingness to pay (WTP) mitigasi bencan tanah 

longsor dan dapat mengetahui besaran kerugian yang dialami masyarkat di 

daerah penelitian. 

Secara sederhana kerangaka berpikir dalam penelitian ini yang 

dijelakan diatas dapat disajikan dalam Gambar 2.5. sebagai berikut:  
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D. Hipotesis 

Dalam penelitian ini hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut : 

1. Variabel jenis kelamin berpengaruh positif terhadap willingness to pay 

mitigasi bencana tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara. 

2. Variabel pendapatan berpengaruh positif terhadap willingness to pay 

mitigasi bencana tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara. 

3. Variabel ada atau tidaknya aktivitas di daerah rawan bencana berpengaruh 

positif terhadap willingness to pay mitigasi bencana tanah longsor di 

Kabupaten Banjarnegara. 

4. Variabel jumlah anak dalam rumah tangga berpengaruh positif terhadap 

willingness to pay mitigasi bencana tanah longsor di Kabupaten 

Banjarnegara. 

5. Variabel biaya kesehatan berpengaruh positif terhadap willingness to pay 

mitigasi bencana tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara. 

6. Variabel usia berpengaruh positif terhadap willingness to pay mitigasi 

bencana tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara. 

7. Variabel pendidikan berpengaruh positif dan signifikant terhadap 

willingness to pay mitigasi bencana tanah longsor di Kabupaten 

Banjarnegara. 

8. Variabel jarak potensi tanah longsor ke rumah berpengaruh positif 

terhadap willingness to pay mitigasi bencana tanah longsor di Kabupaten 

Banjarnegara. 


