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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara yang paling rawan bencana alam di 

dunia. Berbagai bencana alam mulai dari gempa bumi, tsunami, letusan gunung 

berapi, banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan terjadi di Indonesia karena letak 

negara tersebut yang berada di wilayah cincin api (Ring of Fire). Dari keenam jenis 

bencana alam tersebut, Indonesia menduduki peringkat pertama pada bencana alam 

tanah longsor.  

Tanah longsor adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan 

massa batuan atau tanah. Tanah longsor merupakan salah satu bencana alam yang 

sering terjadi, bahkan situasinya jauh lebih buruk di negara berkembang dan daerah 

pegunungan. Salah satu pemicu terjadinya tanah longsor adalah curah hujan yang 

sangat tinggi. Tingginya curah hujan dapat menyebabkan kondisi tanah menjadi 

tidak stabil dan menyebabkan keruntuhan lereng. Salah satu kejadian longsor akibat 

curah hujan di Indonesia, baru-baru ini terjadi di wilayah Kecamatan Pandanarum, 

Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Gerakan tanah terjadi pada hari 

Minggu malam, tanggal 10 Februari 2018 pada pukul 18.45 WIB dan menyebabkan 

232 warga mengungsi dari kediaman mereka. Curah hujan yang memicu tanah 

longsor dapat diprediksi dengan pemodelan ambang hujan sebagai sistem 

peringatan dini. Saat ini, di negara Indonesia masih belum memiliki sistem 

peringatan berskala nasional untuk mengidentifikasi curah hujan yang dapat 

memicu tanah longsor. Hal ini dikarenakan terbatasnya alat-alat instrumentasi dan 

jaringan pemantauan curah hujan yang belum mencangkup hingga pelosok daerah.  

Pemodelan ambang hujan dapat dibuat dengan mengevaluasi intensitas hujan 

dan durasi hujan dari data Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM) berbasis 

Multi Satellite Precipitation Analysis (TMPA) (Mathew et al., 2014). Muntohar 

(2009) dan Rohmaniah (2017) mengembangkan pemodelan ambang hujan 

berdasarkan data rekaman hujan TRMM pada kejadian longsor yang tersebar di 

wilayah Indonesia. Pemodelan ambang hujan dengan data hujan TRMM memiliki 

cakupan spasial yang lebih efektif dalam mengevaluasi kerentanan tanah longsor 
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dan mencangkup wilayah yang sangat luas hingga daerah pelosok sekalipun di 

Indonesia.  

Beberapa penelitian dari berbagai dunia mengatakan bahwa stabilitas lereng 

dipengaruhi oleh kondisi hujan anteseden (Mathew et al., 2014). Hal ini dapat 

terjadi karena kejadian hujan pendahulu berturut-turut yang dapat memicu 

terjadinya longsor. Kejadian hujan di Indonesia sendiri dapat terjadi selama 7 hari 

berturut-turut sehingga mempengaruhi kestabilan lereng. Oleh karena itu, 

pemodelan ambang hujan di wilayah Indonesia dapat dikembangkan berdasarkan 

kondisi hujan anteseden.  

Pemodelan ambang hujan sebagai sistem peringatan dini (early warning 

system) memiliki keakuratan yang terbatas juga. Dengan demikian, perlu dilakukan 

evaluasi model ambang agar diketahui seberapa akuratnya model ambang hujan 

dalam memprediksi kejadian hujan yang memicu longsor maupun tidak longsor. 

Analisis ROC (Receiver Operating Characteristic) adalah salah satu metode yang 

digunakan pada penelitian ini. Metode ini menggunakan nilai persamaan empirik 

yang berasal dari ambang hujan dan hasil tersebut digunakan untuk menentukan 

berbagai tingkat akurasi dari model ambang hujan dalam sistem peringatan dini 

(Mathew et al., 2014).  

Dengan demikian, penelitian ini merupakan pengembangan ambang hujan 

agar dapat digunakan dalam sistem peringatan dini (early warning system) dengan 

menganalisis tingkat keakuratan model dalam memprediksi kejadian hujan yang 

memicu longsor.  

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diambil rumusan masalah sebagai 

berikut:  

1. Bagaimana menentukan ambang hujan berdasarkan intensitas hujan anteseden.  

2. Berapa tingkat keakuratan dan probabilitas ambang hujan dalam memprediksi 

kejadian longsor di Indonesia untuk sistem peringatan dini. 

1.3. Lingkup Penelitian 

Penelitian ini memiliki ruang lingkup yang mencangkup hal-hal berikut ini: 
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1. Lokasi pergerakan tanah atau longsor yang diamati meliputi beberapa wilayah 

di Indonesia yang tercatat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

(BNPB), Pusat Krisis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, surat kabar 

dan sumber-sumber melalui jaringan.  

2. Data curah hujan yang digunakan adalah data curah hujan harian yang diambil 

melalui satelit National Aeronautics and Space Administration (NASA) - 

Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM). 

3. Validasi kinerja ambang hujan menggunakan metode analisis ROC (Receiver 

Operating Characteristic). 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, Tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Menentukan ambang hujan untuk peringatan dini tanah longsor berdasarkan 

intensitas hujan anteseden di beberapa wilayah Indonesia.  

2. Menentukan tingkat keakuratan dari model empirik ambang hujan dalam 

memprediksi kejadian hujan yang memicu longsor dan tidak longsor. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai acuan ambang hujan di 

wilayah Indonesia dan dapat memberikan sistem peringatan dini (early warning 

system) longsor yang akurat. Dengan demikian, dapat mencegah terjadinya korban 

jiwa akibat bencana longsor.  


