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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA  

2.1.  Penelitian Terdahulu 

Rohmaniah (2017) menganalisis model ambang hujan untuk peringatan dini 

pergerakan tanah di wilayah Indonesia menggunakan data curah hujan harian 

berbasis satelit TRMM. Penelitian ini menggunakan 100 data lokasi kejadian 

longsor dan data curah hujan dalam memodelkan ambang hujan. Pemodelan dibuat 

pada seluruh lokasi kejadian longsor di Indonesia, Provinsi Banten, Provinsi Jawa 

Barat, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur. Pemodelan dilakukan 

dengan pendekatan metode empirik (empirical based model) dan pemodelan 

ambang hujan dibuat berdasarkan kejadian hujan kritis dan anteseden. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan, didapatkan hasil antara lain: (1) Ambang hujan kritis 

memiliki batas yang lebih rendah dibandingkan ambang hujan anteseden. (2) Dari 

semua lokasi kejadian longsor didapatkan persamaan empirik hujan anteseden I = 

4.124D-1.781 dan hujan krtis I = 11.217D-0.218. (3) Persamaan ambang hujan untuk 

Provinsi Jawa Timur dengan Iat = 134.18D-2.152 dan Icr = 47.895D-0.618, Provinsi 

Jawa Tengah dengan Iat = 5.76D-3.227 dan Icr = 191.46D-2.274, Provisi Jawa Barat 

dengan Ia = 140.05D-3.127 dan Icr = 91.656D-1.157, Provinsi Banten dengan Iat = 

73.287D-2.596 dan Icr = 31.332D-0.561. Dari analisis yang dilakukan, Rohmaniah 

(2017) menyatakan bahwa lokasi terjadinya longsor di Provinsi Banten, Jawa Barat 

dan Jawa Timur lebih dipengaruhi oleh hujan anteseden. Tetapi untuk lokasi 

kejadian longsor untuk keseluruhan lokasi dan Provinsi Jawa Tengah, longsor lebih 

dipengaruhi oleh hujan kritis.  

Muntohar (2009) menganalisis kejadian longsor di wilayah Kulon Progo, 

Kebumen dan Karanganyar dengan mengembangkan model ambang hujan 

berdasarkan data kejadian longsor dan curah hujan pada tahun 2000 – 2004 dapat 

dengan pendekatan metode empirik untuk wilayah tersebut. Analisis empirik 

menghasilkan ambang hujan yang memicu longsor dengan persamaan I = 22.062D-

2.2052. Intensitas hujan harian yang melebihi ambang diperkirakan dapat memicu 

terjadinya longsor. 
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2.2. Hujan Pemicu Kejadian Longsor 

Menurut Reichenbach et al. (1998), bahwa ambang hujan (rainfall threshold) 

merupakan batas kritis jumlah hujan yang turun hingga mencapai tanah yang dapat 

memicu longsor. Aleotti (2004) menjelaskan mengenai kejadian hujan yang dapat 

memicu longsor terbagi menjadi dua jenis yaitu hujan kritis dan hujan anteseden. 

Gambar 2.1 Menampilkan ilustrasi parameter-parameter yang digunakan seperti 

hujan anteseden, lama waktu anteseden, intensitas hujan kritis, lama waktu kritis 

dan waktu terjadinya longsor. Hujan kritis adalah jumlah curah hujan yang 

mengalami peningkatan intensitas hujan yang drastis dan dapat memicu longsor. 

Peningkatan tersebut diukur dari awal kejadian hujan kritis hingga waktu terjadinya 

longsor. Peningkatan tersebut menunjukkan perubahan intensitas hujan yang 

signifikan dan menyebabkan lonjakan kurva hujan kumulatif yang tiba-tiba. 

Sedangkan, hujan anteseden adalah kejadian hujan berturut-turut yang diukur dari 

sebelum kejadian hujan kritis hingga awal terjadinya hujan (Aleotti, 2004). 

 

Gambar 2. 1 Parameter hujan untuk ambang hujan pemicu longsor (Aleotti, 2004) 

 

Karakteristik hujan kritis memiliki rentang nilai intensitas hujan yang besar, 

baik dalam hal durasi (antara 7 – 112 jam) dan intensitas kritis (rata-rata) yang 

memiliki nilai 2 mm/jam (minimum) hingga lebih dari 26 mm/jam (maksimum). 

Sedangkan, hujan anteseden dapat menjadi faktor pemicu keruntuhan lereng 

apabila permeabilitas tanah rendah dikarenakan dapat mengurangi daya resap tanah 

dan meningkatkan tekanan air pori di dalam tanah. Dengan demikian, hujan 
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anteseden dapat digunakan untuk memprediksi kejadian tanah longsor (Aleotti, 

2004; Guzetti et al., 2007). 

Beberapa peneliti telah banyak mengkaji mengenai penentuan waktu interval 

hujan anteseden. Kim et al. (1991) menentukan kejadian anteseden selama 3 hari. 

Aleotti (2004) memilih rentang waktu 7, 10 dan 15 hari sebagai hujan anteseden. 

Sedangkan, Pasuto dan Silvano (1998) mencoba rentang waktu hujan dari 1 – 120 

hari dan diperoleh korelasi kejadian hujan pemicu longsor terbaik pada 15 hari 

hujan anteseden. Pengukuran hujan anteseden merupakan cara sederhana dalam 

penetapan model ambang hujan. Pengukuran hujan pemicu longsor dapat 

ditentukan dengan tiga pendekatan yaitu pemodelan empirik (empirical based 

model), pemodelan proses fisik (physical-process model) dan pemodelan statistik 

(statistic-based model) (Guzzetti et al., 2007; Muntohar, 2009). 

2.3. Pemodelan Ambang Hujan Pemicu Longsor 

2.3.1. Pemodelan Empirik Ambang Hujan  

Inti dari pemodelan dengan metode empirik adalah untuk memprediksi 

kemungkinan terjadinya longsor akibat curah hujan. Pemodelan empirik (empirical 

based model) merupakan salah satu metode dalam pemodelan ambang hujan yang 

ditentukan berdasarkan kondisi hujan yang memicu terjadinya longsor di lereng. 

Ambang hujan dalam model empirik menggunakan data riwayat hujan dari 

beberapa kejadian yang memicu atau tidak menyebabkan longsor. Secara umum 

ambang empirik dikelompokkan menjadi empat kategori antara lain (i) ambang 

intensitas – durasi hujan (intensity – duration/ID), (ii) ambang berdasarkan jumlah 

total kejadian hujan, (iii) ambang kejadian – durasi hujan (event – duration/ED) dan 

(iv) ambang kejadian- intensitas hujan (event – intensity/EI). ambang intensitas – 

durasi hujan adalah metode yang paling banyak digunakan oleh para peneliti. 

Pemodelan ambang ini diperoleh dengan menggambarkan garis batas bawah pada 

kondisi curah hujan pemicu longsor dan diplotkan secara logaritma yang disebut 

kurva empirik (I-D Curve). Kurva ini dibuat menggunakan analisis regresi, dengan 

menentukan batas terendah pada kurva berdasarkan sebaran titik data. Dengan 

demikian, diharapkan kurva tersebut dapat mewakili seluruh titik-titik tersebut 

(Guzzetti et al., 2007; Muntohar, 2009).  
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Ambang hujan dengan pedekatan metode empirik memiliki persamaan-

persamaan yang bervariasi dari satu lokasi ke lokasi yang lain dan mencangkup 

wilayah lokal, regional dan global. Persamaan yang digunakan dalam analisis 

regresi pada kurva batas bawah dapat dilihat pada persamaan 2.1 (Guzzetti et al., 

2007). 

βα.DcI 
        2. 1 

Dimana:     

D   = lama waktu hujan, 

c, α, dan β  = parameter empirik. 

2.3.2. Pemodelan Ambang Hujan Berbasis Data Satelit TRMM  

Mathew et al. (2014) menjelaskan bahwa Tropical Rainfall Measuring 

Mission (TRMM) Multisatellite Precipitation Analysis (TMPA) merupakan proyek 

bersama antara NASA dan JAXA untuk memantau curah hujan tropis dalam 

mendapatkan informasi mengenai ilkim di seluruh dunia. TRMM memiliki tiga 

sistem dalam memperoleh data curah hujan yaitu Precipitation Radar (PR), TRMM 

Microwave Imager (TMI) dan Visible and Infrared Radiometer System (VIRS). PR 

merupakan salah satu sistem dari TRMM yang memberikan data profil hujan dan 

salju dengan luas cangkupan 5 km dan ketinggian hingga 20 km. TMI adalah sistem 

gelombang mikro yang dapat memberikan informasi berupa uap air, intensitas awan 

dan curah hujan. VIRS merupakan sistem yang digunakan untuk mengukur cuaca 

dan juga dapat dipakai untuk mengukur hujan namun memiliki keterbatasan. TMPA 

menyediakan perkiraan hujan di seluruh dunia berbasis kalibrasi yang 

menggabungkan pengukuran hujan dari beberapa satelit dengan skala hingga 0,25 

x 0,25 derajat dan 3 jam (Su et al., 2008).  

Data TRMM tersedia secara real time dari tahun 1973 hingga sekarang. Data 

curah hujan melalui satelit TRMM dapat digunakan untuk menentukan ambang 

hujan (intensitas hujan kumulatif – durasi) yang dapat memicu longsor. Ambang 

hujan tersebut dapat digunakan sebagai sistem peringatan dini tanah longsor secara 

umum atau dipadukan dengan ambang hujan dari pengukuran curah hujan dengan 

alat pengukur hujan. Kekurangan dari penggunaan data satelit TRMM untuk 

pemodelan ambang hujan pemicu tanah longsor memiliki kemungkinan kesalahan 



8 

 

   

 

yang cukup besar jika tidak digunakan perkiraan skala atau interval yang baik 

(Huffman et al., 2007; Rossi et al., 2012). 

2.4. Evaluasi Kinerja Model Empirik dengan Metode Analisis ROC 

Analisis ROC (Receiver Operating Characteristic) adalah metode untuk 

menggambarkan, mengatur dan mengklasifikasikan beberapa kategori yang 

ditentukan pada sebuah model statistik berdasarkan kinerjanya. Metode ini 

dikembangkan pada perang dunia kedua untuk menganalisis keakuratan dalam 

membedakan sinyal-sinyal yang terdeteksi oleh radar. Analisis ROC telah diperluas 

penggunaannya dalam menggambarkan dan menganalisa perilaku sistem 

diagnostik. Analisis ROC juga digunakan dalam analisis pengambilan keputusan 

dengan menampilkan kurva ROC untuk pengujian diagnostik pada bidang medis 

(Fawcett, 2006; Zou et al., 2007). Penggunaan analisis ROC tidak hanya 

diperuntukan untuk bidang medis saja, tetapi juga dapat digunakan dalam bidang 

keteknikkan yang digunakan dalam mengevaluasi model ambang hujan yang 

memicu kejadian tanah longsor (Mathew et al., 2014).  

2.4.1. Tabel Probabilitas  

Tabel probabilitas atau disebut confusion matrix merupakan langkah awal 

dalam menentukan sebuah kondisi dengan membuat sebuah model klasifikasi 

(classified) dan contoh (instance). Model tersebut dibuat dengan mengkategorikan 

dua atau lebih kejadian yang dipertimbangkan ke dalam bentuk tabel matriks yang 

menghasilkan sebuah kemungkinan kondisi yang terjadi. Pertimbangan kejadian 

dapat dilakukan dengan mengkategorikan model klasifikasi (classified) menjadi 

dua kelas yaitu positif (p) dan negatif (n) yang menyatakan kejadian aktual dan dua 

model contoh (instance) yaitu Yes (Y) dan NO (N) yang menyatakan kejadian 

prediksi. Gambar 2.2 Menunjukkan bahwa dengan adanya model classified dan 

instance yang ada, memberikan empat kemungkinan kondisi yang dapat terjadi. 

Jika instance dan classified adalah positif maka kondisi tersebut disebut True 

Positive, tetapi jika classified dianggap negatif maka kondisi tersebut disebut False 

Negative (Error Type II). Lalu, jika instance dan classified adalah negatif maka 

disebut True Negative, tetapi jika classified dianggap positif maka kondisi tersebut 

disebut False Positive (Error Type I). Keempat kondisi tersebut dipengaruhi oleh 
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jumlah data curah hujan dan kejadian longsor (Gariano et al.,2015; Fawcett, 2006; 

Frattini, et al., 2010).  

 

Gambar 2. 2 Tabel probabilitas (dimodifikasi dari Postance et al., 2017) 

 

2.4.2. Indek statistik  

Menurut Frattini et al (2010) Tingkat akurasi dari model empirik diperoleh 

melalui analisis statistik antara hasil dari model dan data yang diamati. Contohnya 

pada penelitian ini, data yang diamati merupakan kejadian longsor dan hasil dari 

model adalah intensitas hujan yang dapat memicu longsor. Dari kedua data tersebut 

dapat diperoleh nilai indek yang mengukur tingkat keakuratan model empirik dalam 

memprediksi kejadian longsor. Tabel 2.1 Menunjukkan persamaan-persamaan 

yang dapat digunakan dalam menganalisis akurasi dari model empirik berdasarkan 

empat kemungkinan kondisi yang terjadi. Indek statistik memiliki kekurangan 

karena tidak memberikan hasil yang seimbang antara tiap jenis klasifikasi jika tidak 

digunakan keseluruhan. Contohnya, jika hanya menggunakan True Positive Rate 

atau False Positive Rate sebagai indek untuk mengukur tingkat keakuratan model, 

hasil yang diperoleh tidak mencukupi. Hal ini dikarenakan masing-masing indek 

mengabaikan kondisi True Negative dan False Negative. Akan tetapi, True Positive 

Rate dan False Positive Rate berguna jika digunakan kedalam bentuk kurva ROC. 

Sedangkan, True Skill Statistic menggunakan semua kondisi yang ada di tabel 

probabilitas dan tidak bergantung pada setiap kejadian. Dengan demikian indek ini 

berguna untuk semua kondisi yang mungkin terjadi (Fawcett, 2006; Frattini et al., 

2010). 
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Tabel 2. 1 Indek Statistik (dimodifikasi dari Fawcett, 2006; Frattini, et al., 2010) 

Indek Persamaan 

True Positive Rate  
FNTP

TP
TPR


  

False Positive Rate  

TNFP

FP
FPR



  

True Negative Rate  FPR1TNR   

False Negative Rate  TPR1FNR   

Positive Prediction Power  

TPFP

TP
PPP



  

Negative Prediction Power 

TNFN

TN
NPP



  

True Skill Statistic FPRTPRTSS   

 

2.4.3. Grafik dan Kurva ROC 

ROC Graph adalah grafik dua dimensi hubungan antara True Posiive Rate 

(sumbu Y) dengan False Positive Rate (sumbu X). Beberapa hal penting yang perlu 

diperhatikan dalam grafik ROC. Jika grafik menunjukkan titik kiri terbawah (0,0), 

maka mewakili nilai probabilitas yang tidak pernah menunjukkan kondisi positif, 

yang artinya pada klasifikasi tidak menghasilkan kondisi false positive dan true 

positive. Sebaliknya, grafik menunjukkan titik kanan atas (1,1) mewakili nilai 

probabilitas yang menunjukkan kondisi positif. Hubungan nilai TPR dan FPR 

saling terikat satu sama lain, apabila terjadi terjadi peningkatan pada TPR maka 

FPR akan mengalami penurunan dan sebaliknya. Grafik ROC dapat menghasilkan 

sebuah garis diagonal dengan menentukan klasifikasi secara acak yang disebut 

Random Performance. Gambar 2.3 menampilkan garis diagonal pada grafik ROC 

dapat dibuat apabila nilai pada sumbu y = x. contohnya, jika beberapa klasifikasi 

yang ditentukan secara acak diperoleh 50 % kondisi positif dan negative (Fawcett, 

2006).   

Ketika seluruh data klasifikasi yang mencangkup True Positive Rate dan 

False Positive Rate, data tersebut diplotkan kedalaman grafik ROC dan setiap titik 

yang mewakili data dari klasifikasi dapat dihubungan hingga menjadi sebuah kurva 
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ROC. Kurva inilah yang menunjukkan tingkat probabilitas atau keakuratan dari 

model. Gambar 2.4 Menampilkan contoh bentuk kurva ROC pada dua model yang 

dievaluasi menurut Zou et al. (2007). Nilai keakuratan dikatakan Perfect 

Classification, apabila kurva mendekati titik kiri atas (0,1) (Piciullo et al., 2017).  

 

 

Gambar 2. 3 Grafik ROC untuk random performance  

(dimodifikasi dari Fawcett, 2006) 

 

Gambar 2. 4 Kurva ROC ( Zou et al., 2007) 
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2.4.4. Area Under Curve (AUC) 

Area yang berada dibawah kurva merupakan wilayah yang yang 

menunjukkan tingkat keakuratan dari model empirik dan dihitung dengan metode 

perhitungan yang disebut Area Under Curve (AUC). AUC merupakan daerah 

berbentuk persegi yang nilainya selalu berada diantara 0 dan 1. Random 

Performance menghasilkan nilai AUC sebesar 0.5 dikarenakan kurva yang 

didapatkan berupa garis diagonal antara titik (0,0) dengan titik (1,1). Jika AUC yang 

dihasilkan < 0.5, maka model statistik yang dievaluasi memiliki tingkat keakuratan 

yang sangat rendah dan mengindikasikan bahwa model tersebut sangat buruk jika 

digunakan (Fawcett, 2006; Zou et al., 2007). Gambar 2.5 menampilkan kurva A, B 

dan C dengan nilai AUC yang berbeda. Kurva A menghasilkan AUC = 1, kurva B 

dengan AUC = 0.85 dan kurva C yang merupakan Random Performance dengan 

AUC = 0.5.  

Gambar 2. 5 Area Under Curve pada kurva ROC  

(dimodifikasi dari Zou et al., 2007) 

 

 


