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BAB II. 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Penelitian Terdahulu  

2.1.1. Penelitian Terdahulu Tentang Kebencanaan 

Penelitian terdahulu ini dimaksudkan sebagai acuan untuk menggali 

informasi mengenai studi-studi sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini 

dan menggambarkan perbedaan dari penelitian terdahulu sehingga dapat 

memperkaya teori yang digunakan dalam pengkajian studi ini. Berikut merupakan 

penelitian terdahulu yang diangkat dari beberapa jurnal terkait dengan penelitian 

yang dilakukan ini diantaranya :  

 Suwarno dan Sutomo (2007) melakukan penelitian metode mitigasi longsor 

dengan judul 

. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

usaha-usaha dalam memitigasi bahaya longsor lahan dengan memperhatikan kelas 

bahaya longsor, resiko longsor dan bencana longsor. Metode penelitian dengan 

melakukan overlay dari masing-masing variabel, variabel kelas bahaya longsor 

lahan diperoleh dengan cara pengharkatan masing-masing parameter medan dari 

pengharkatan tersebut dicari kelas bahayanya, dan variabel risiko longsor lahan. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

daerah ini termasuk daerah rawan longsor lahan, faktor penyebab yang dominan 

bila dilihat dari besarnya harkat masing-masing parameter adalah batuan, lereng, 

dan pelapukan batuan. Daerah penelitian memiliki kelas risiko longsor lahan rendah 

hingga tinggi, maka untuk usaha-usaha mitigasi harus mengutamakan wilayah yang 

berisiko tinggi terlebih dahulu. 

Terdapat Perbedaan dengan penelitian ini yakni dari segi objek yang diteliti 

penelitian terdahulu lebih mengacu pada lingkup daerah sedangkan penelitian ini 

mengacu pada jalur kereta api. Penelitian terdahulu hanya memitigasi satu jenis 

bencana saja yaitu bencana longsor, sedangkan penelitian ini melakukan 

identifikasi terhadap multi-rawan bencana dan tingkat kerawanan bencana alam 
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dengan metode penelitian landscape analysis sedangkan penelitian terdahulu 

menggunakan metode overlay.  

 Hizbaron et al. (2010) mengadakan penelitian tentang risiko dan zonasi 

rawan bahaya yang berjudul Tinjauan Kerentanan, Risiko dan Zonasi Rawan 

Bahaya Rockfall di Kulon P Penelitian ini bertujuan 

mengidentifikasi zonasi tata ruang di daerah rawan runtuhan. Metode yang 

digunakan penelitian yakni menggunakan bahaya, kerentanan dan analisis risiko 

sebagai masukan untuk pemodelan spasial dengan menggunakan Multi Kriteria 

Evaluasi (MCE). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan hasil yang 

didapatkan dari penelitian ini adalah zonasi tata ruang wilayah rawan bencana 

rockfall yaitu berada di sepanjang jalur transportasi di Kulon Progo.  

Terdapat perbedaan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu melakukan 

tinjauan kerentanan rawan bahaya rockfall, sedangkan penelitian ini melakukan 

identifikasi kerawanan bencana alam. Perbedaan juga dilihat dari segi objek yang 

diteliti penelitian terdahulu melakukan penelitian pada suatu wilayah sedangkan 

penelitian ini dilakukan pada jalur kereta api juga metode yang digunakan dengan 

landscape analysis dengan pemetaan menggunakan software ArcGis sedangkan 

penelitian terdahulu dengan pemodelan spasial menggunakan Multi Kriteria 

Evaluasi (MCE). 

 Marsell (2013) melakukan penelitian daerah rawan gempa dengan judul 

Zonasi Daerah Rawan Gempa Bumi di Kecamatan Pundong, Bantul berdasarkan 

Pendeka bertujuan untuk membuat zona rawan 

gempa bumi berdasarkan aspek-aspek geomorfologi yaitu morfologi, 

morfogenesis, morfokronologi dan morfoaransemen. Penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan pendekatan geomorfologi satuan bentuk lahan sebagai unit 

analisis. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa 

karakteristik bentuk lahan dapat menjadi indikator tingkat kerusakan bangunan 

akibat gempa bumi. Zona kerawanan tinggi terhadap gempa bumi berada pada 

kelompok bentuk lahan dataran fluvio-vulkanik merapi muda. Zona kerawanan 

sedang terhadap gempa bumi terdapat pada bentuk lahan lereng kaki koluvial 

material lava, breksi, dan tuf. Zona kerawanan rendah terhadap gempa bumi terletak 
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pada lereng tengah dan lereng atas perbukitan struktural di sebelah timur 

Kecamatan Pundong. 

Adanya Perbedaan dengan penelitian ini yakni berdasarkan objek yang 

diteliti penelitian terdahulu melakukan penelitian pada lingkup daerah sedangkan 

penelitian ini dilakukan pada jalur kereta api. Penelitian terdahulu dilakukan untuk 

membuat zona rawan gempa bumi, sedangkan penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui zona-zona yang berpotensi terjadinya kerawanan dan multi-rawan 

bencana banjir, gempa bumi, longsor, gunung api, dan amblesan.  

 Nasiah dan Invanni (2014) melakukan penelitian daerah rawan bencana 

yang Identifikasi Daerah Rawan Bencana Longsor Lahan Sebagai Upaya 

megiventarisasi daerah rawan bencana longsor. Penelitian dilakukan dengan 

menggunakan metode penjumlahan harkat dengan menggunakan Sistem Informasi 

Geografi (SIG). Beberapa faktor penyebab longsor adalah geologi (sifat batuan, 

stratigrafi, stuktur geologi, tingkat pelapukan dan kegempaan), iklim (curah hujan), 

tanah (tebal solum), topografi (kemiringan lereng), vegetasi (kerapatan vegetasi) 

dan manusia (penggunaan lahan). Berdasarkan dari hasil analisis menunjukkan 

bahwa di Kabupaten Sinjai terdapat 4 kelas tingkat rawan bencana longsor yaitu 

tidak rawan, agak rawan, cukup rawan, dan rawan. Secara umum Kabupaten Sinjai 

cukup rawan bencana longsor, tetapi ada dua kecamatan yang rawan yaitu 

kecamatan Sinjai Barat dan Sinjai Borong. 

Perbedaan dari penelitian ini berdasarkan dari segi objek yang diteliti 

penelitian terdahulu dilakukan pada lingkup wilayah, sedangkan penelitian ini 

dilakukan pada jalur kereta api. Penelitian terdahulu bertujuan menginventarisasi 

daerah yang rawan terhadap bencana longsor, sedangkan penelitian ini bertujuan 

mengindentifikasi tingkat kerawanan dan multi-rawan bencana alam.  

 Widjonarko dan Wijaya (2014) melakukan penelitian tentang pemetaan 

potensi bencana longsor dengan judul 

Tujuan dari penelitian ini untuk mendorong 

masyarakat untuk dapat memetakan potensi kebencanaan yang ada di lingkungan 

sekitar mereka. Penelitian menggunakan data yang sifatnya kuantitatif yaitu berupa 

informasi mengenai karakteristik fisik kawasan yang diperkirakan akan 
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memberikan kontribusi terhadap kejadian longsor di Kelurahan Kembang Arum. 

Selain itu juga menggunakan data yang bersifat kualitatif yang berupa hasil 

pemetaan terhadap pemahaman dan pengetahuan masyarakat Kembang Arum 

terkait bencana longsor di Kelurahan Kembang Arum. Berdasarkan hasil penelitian 

yang didapatkan Masyarakat Kembang Arum secara umum tidak sepenuhnya 

mengetahui dan paham potensi dan kondisi bencana longsor yang ada di sekitar 

tempat tinggal mereka. Keadaan ini dalam jangka panjang akan semakin menambah 

tinggi resiko bencana longsor di wilayah Kelurahan Kembang Arum, khususnya 

pada wilayah dengan morfologi perbukitan dan lereng yang curam. 

Terdapat perbedaan dengan penelitian ini dari segi tujuannya penelitian 

terdahulu bertujuan untuk mendorong masyarakat agar mampu memetakan potensi 

kebencanaan yang ada dilingkungan sekitar mereka, sedangkan penelitian ini 

dilakukan dengan tujuan sebagai informasi dalam peningkatan keselamatan pada 

jalur kereta api pada daerah yang berpotensi terjadinya bencana. Penelitian 

terdahulu ini hanya melakukan pemetaan terhadap potensi bencana longsor pada 

suatu wilayah, sedangkan pada penelitian ini dilakukan pemetaan terhadap 

beberapa jenis bencana alam yang berpotensi terjadi yaitu banjir, gempa bumi, 

longsor gunung api dan amblesan pada jalur kereta api. 

 Wahyuningtyas dan Pratomo (2015) melakukan penelitian identifikasi 

multi-bencana Identifikasi Multi-Bencana di Kabupaten Landak 

Ka Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi daerah 

rawan bencana. Identifikasi ini didasarkan pada variabel-variabel penilaian pada 

beberapa multi-bahaya yang mungkin timbul dan mengancam di Kabupaten 

Landak. Metode penelitian ini menggunakan analisis sistem informasi geografis, 

skoring, dan pembobotan terhadap variabel-variabel penilaian potensi bencana 

yang ada. Kerawanan bencana ini diukur berdasarkan aspek-aspek fisik yang ada, 

seperti penggunaan lahan, kelerengan, jenis tanah, dan lain-lain. Berdasarkan 

analisis yang dilakukan didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa terdapat 

beberapa bahaya yang dianggap berpotensi menjadi bencana di Kabupaten Landak, 

diantaranya banjir, longsor, angin puting beliung, dan kebakaran hutan serta 

kebakaran pada permukiman. Masing-masing dari bahaya tersebut memiliki tingkat 
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kerawanan yang berbeda-beda dengan sebaran lokasi yang berbeda sesuai tingkat 

kerawanannya. 

Perbedaan dengan penelitian ini yakni berdasarkan objek yang diteliti 

penelitian terdahulu lebih mengacu pada lingkup daerah sedangkan penelitian ini 

mengacu pada jalur kereta api. Penelitian terdahulu mengidentifikasi multi-

bencana, sedangkan penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi tingkat kerawanan 

namun juga mengkaji multi-rawan bencana. Dari segi analis bencana  yang 

berpotensi terjadi pada penelitian terdahulu diantaranya adalah banjir, longsor, 

angin puting beliung, kebakaran hutan dan pemukiman, sedangkan pada penelitian 

ini bencana yang berpotensi terjadi adalah bencana banjir, longsor, gempa bumi, 

gunung api dan amblesan.  

 Ariyora et al. (2015) dalam penelitiannya melakukan identifikasi terhadap 

bahaya banjir dengan 

Analisa Banjir (Studi Kasus : Banjir Provinsi DKI . Penelitian ini 

bertujuan mengidentifikasi daerah mana saja yang berpotensi untuk terjadinya 

banjir. Metode penelitian perpaduan visualisasi persebaran banjir dengan SIG 

(Sistem Informasi Geografi). Dari hasil pembobotan dan skoring kemudian 

menghitung Nilai potensi suatu daerah terhadap genangan ditentukan dari total 

penjumlahan skor masing-masing parameter genangan. Dari hasil penelitian yang 

dilakukan didapatkan penetapan kawasan bahaya banjir, ternyata daerah bahaya 

banjir yang dibuat Pemerintah Provinsi DKI 100% semuanya masuk dalam daerah 

sangat bahaya banjir. 

Terdapat perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu 

bertujuan mengidentifikasi bencana di suatu provinsi dengan satu potensi bencana 

yang terjadi yakni bencana banjir, sedangkan pada penelitian ini mengidentifikasi 

adanya potensi bencana pada jalur kereta api yakni bencana banjir, longsor gempa 

bumi, gunung api dan amblesan 

 Makmur et al. (2016) dalam penelitiannya melakukan analisis zona 

amblesan dengan judul Zona Lemah (Amblesan) di Kawasan Jalan Raya 

Gunung Tugel Kabupaten Banyumas Berdasarkan Survei Geolistrik Konfigurasi 

Wenner menginterpretasi litologi batuan bawah 

permukaan berdasarkan nilai resistivitas, menganalisis keberadaan zona lemah 
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yang tersebar di bawah permukaan zona amblesan jalan raya, mencari keberadaan 

zona-zona lemah lainnya yang berada di luar zona amblesan, serta menjelaskan 

faktor penyebab terjadinya peristiwa amblesan di kawasan ini. Metode penelitian 

ini dengan pemodelan dan interpretasi nilai resistivitas batuan bawah permukaan 

dilakukan menggunakan perangkat lunak Res2dinv 3.54 dan Surfer 10. Dari hasil 

analisis penelitian ini menunjukkan adanya zona lemah yang berada di bawah 

permukaan zona amblesan dan zona-zona lemah lain di luar kawasan zona 

amblesan. Zona lemah diinterpretasi sebagai lapisan batu pasir halus yang bersifat 

lunak dan tidak kompak. Sedangkan zona lemah lain yang berada di luar zona 

amblesan diindikasikan berpotensi menjadi penyebab terjadinya amblesan baru 

pada jalan raya.  

Perbedaan dengan penelitian ini yakni penelitian terdahulu bertujuan untuk 

menganalisis zona lemah amblesan dijalan jalan raya sedangkan penelitian ini 

mengidentifikasi zona yang berpotensi terjadinya amblesan pada jalur kereta api. 

Penelitian terdahulu melakukan penelitian menggunakan pemodelan dan 

interpretasi nilai resistivitas batuan bawah permukaan dengan perangkat lunak 

Res2dinv 3.54 dan Surfer 10, sedangkan penelitian ini mengidentifikasi amblesan 

dengan analisis data dalam SIG melalui metode landscape analysis dan dioprasikan 

dalam software ArcGis. 

 Dewi et al. (2017) mengadakan penelitian tentang memetakan zona rawan 

bencana longsor dengan Zonasi Rawan Bencana Tanah Longsor Dengan 

Metode Analisis GIS: Studi Kasus Daerah Semono dan Sekitarnya, Kecamatan 

. Tujuan dari penelitian ini 

memetakan dan menganalisis potensi gerakan tanah dengan metode kualitatif dan 

kuantitatif. Metode penelitian ini melakukan pengamatan langsung di lapangan 

dengan memperhitungkan faktor internal (litologi dan struktur geologi) serta faktor 

eksternal (kemiringan lereng, curah hujan, dan tataguna lahan). Metode kuantitatif 

menggunakan analisis berbasis Geographic Information System (GIS) dengan 

masing-masing parameter yang diberi bobot, meliputi litologi, struktur geologi, 

kemiringan lereng, curah hujan dan tata guna lahan. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan didapatkan hasil peta zonasi rawan longsor yang terbagi menjadi tiga 

zona yaitu zona rendah di Desa Kemanukan, Piji, Clapar Kecamatan Bagelen; zona 
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sedang di Desa Somongari, Semagung, Hargorojo, Kecamatan Bagelen dan zona 

tinggi di Desa Semono dan Durensari Kecamatan Bagelen, Desa Jatirejo 

Kecamatan Kaligesing serta Desa Hargotirto Kecamatan Kokap. 

Terdapat perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu 

melakukan pengamatan langsung di lapangan dengan memperhitungkan faktor 

internal (litologi dan struktur geologi) serta faktor eksternal (kemiringan lereng, 

curah hujan, dan tataguna lahan) sedangkan penelitian ini tidak melakukan 

pengamatan langsung melainkan dengan analisis berdasarkan data-data yang 

didapatkan dari beberapa instansi terkait. Penelitian ini mengidentifikasi tingkat 

kerawanan dan multi-rawan bencana alam pada jalur kereta api dengan pemetaan 

sedangkan penelitian terdahulu menganalisis dan memetakan potensi gerakan tanah 

pada beberapa daerah.  

 Nsengiyumpa et al. (2018) mengadakan penelitian tentang identifikasi 

Kerawanan tanah longsor pada daerah- Landslide 

Susceptibility Assessment Using Spatial Multi-Criteria Evaluation Model in 

Rwanda enelitian ini bertujuan melakukan penilaian Kerawanan tanah longsor 

dengan menerapkan tata ruang model spasial menggunakan Multi Kriteria Evaluasi 

dengan delapan faktor penyebabnya yaitu lereng, jarak ke jalan, litologi, curah 

hujan, tekstur tanah, kedalaman tanah, ketinggian dan tanah penutup. Metode 

penelitian dengan model spasial menggunakan Multi Kriteria Evaluasi yang 

digunakan untuk menghitung hubungan antara faktor-faktor penyebab tanah 

longsor dengan persediaan peta dimana penelitian ini memetakan sebanyak 980 

lokasi tanah longsor di Rwanda. Dari analisis yang dilakukan diperoleh hasil yang 

menunjukkan bahwa Provinsi dengan kerawanan yang sangat tinggi di Barat 

sebesar 40.4 %, Utara sebesar 22.8% dan Selatan sebesar 21.5% . Selanjutnya, 

Provinsi Timur menjadi puncak di bawah kategori kerawanan rendah 87,8% dengan 

tidak ada kerawanan yang sangat tinggi (0%).  

Terdapat perbedaan dengan penelitian ini dari segi tujuannya penelitian 

terdahulu mengidentifikasi bencana di suatu provinsi dengan satu potensi bencana 

yang terjadi yakni bencana tanah longsor, sedangkan pada penelitian ini 

mengidentifikasi adanya potensi bencana pada jalur kereta api dengan lima jenis 

ancaman bencana yakni bencana banjir, longsor gempa bumi, gunung api dan 
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amblesan. Penelitian ini  dilakukan dengan analisis pemetaan multi-rawan 

menggunakan software ArcGis sedangkan penelitian terdahulu menganalisis model 

spasial menggunakan Evaluasi Multi Kriteria. 

2.2. Definisi Bencana 

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 

mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh 

faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga 

mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian 

harta benda dan dampak psikologis. Definisi tersebut menyebutkan bahwa bencana 

disebabkan oleh faktor alam, non alam, dan manusia. (Peraturan Kepala BNPB, 

2012). 

a. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 

serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa 

bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah 

longsor. 

b. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 

rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal 

modernisasi, epidemi dan wabah penyakit. 

c. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 

serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik 

sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. 

d. Kejadian Bencana adalah peristiwa bencana yang terjadi dan dicatat 

berdasarkan tanggal kejadian, lokasi, jenis bencana, korban dan/ataupun 

kerusakan. Jika terjadi bencana pada tanggal yang sama dan melanda lebih dari 

satu wilayah, maka dihitung sebagai satu kejadian. 

e. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi 

yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, akitivitas 

gunung api atau runtuhan batuan. 

f. Letusan gunung api merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal 

dengan istilah "erupsi". Bahaya letusan gunung api dapat berupa awan panas, 

lontaran material (pijar), hujan abu lebat, lava, gas racun, tsunami dan banjir 

lahar. 
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g. Tsunami berasal dari bahasa Jepang yang berarti gelombang ombak lautan 

("tsu" berarti lautan, "nami" berarti gelombang ombak). Tsunami adalah 

serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya 

pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi. 

h. Tanah 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. 

i. Banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau 

daratan karena volume air yang meningkat. 

j. Banjir bandang adalah banjir yang datang secara tiba-tiba dengan debit air yang 

besar yang disebabkan terbendungnya aliran sungai pada alur sungai. 

k. Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk 

kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Adapun yang 

dimaksud kekeringan di bidang pertanian adalah kekeringan yang terjadi di 

lahan pertanian yang ada tanaman (padi, jagung, kedelai dan lain-lain) yang 

sedang dibudidayakan. 

l. Kebakaran adalah situasi dimana bangunan pada suatu tempat seperti 

rumah/pemukiman, pabrik, pasar, gedung dan lain-lain dilanda api yang 

menimbulkan korban dan/atau kerugian. 

m. Kecelakaan transportasi adalah kecelakaan moda transportasi yang terjadi di 

darat, laut dan udara.  

2.3. Pengelolaan Risiko Bencana  

Pengelolaan risiko bencana pada dasarnya adalah suatu upaya yang 

ditujukan untuk meminimalkan risiko yang mungkin terjadi serta melakukan upaya-

upaya pencegahan (mitigasi) di wilayah yang rentan terkena bencana. Pengelolaan 

risiko bencana merupakan istilah yang umum dipakai dalam penilaian risiko, 

pencegahan bencana, mitigasi bencana dan persiapan menghadapi bencana (Noor, 

2014). Menurut OECD, 2012 ; Bibi dan Rahman, 2015 Penilaian risiko untuk 

daerah yang terkena beberapa bahaya bencana membutuhkan solusi untuk 

membandingkan risiko secara probabilistik dengan perencanaan yang sesuai dan 

juga memungkinkan. Risiko adalah penilaian yang memperhitungkan beberapa 
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bahaya pada waktu yang sama, dengan demikian dapat mencakup tingkat 

keselarasan tertentu, baik dalam publik maupun sektor swasta. 

Komponen pengkajian risiko bencana terdiri dari ancaman, kerentanan dan 

kapasitas. Komponen ini digunakan untuk memperoleh tingkat risiko bencana suatu 

kawasan dengan menghitung potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda dan 

kerusakan lingkungan (Peraturan Kepala BNPB No.2 Tahun 2012 Tentang 

Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana). 

Beberapa istilah yang sering digunakan dalam pengkajian pengelolan risiko 

bencana antara lain adalah bahaya (hazard), kerawanan (susceptibility), kerentanan 

(vulnerability), risiko bencana (disaster risk), kesiapsiagaan bencana. Adapun 

pengertian dari istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Kerawanan (susceptibility) adalah suatu tahapan sebelum terjadinya bencana 

(pre-event phase) yaitu digunakan menentukan ciri-ciri fisik atau karakteristik 

fisik dari kondisi suatu wilayah yang rentan terhadap suatu bencana tertentu. 

(Scheinerbauer dan Ehrlich, 2004; Thywissen, 2006).  

b. Kerentanan (vulnerability) adalah tingkat kemungkinan suatu obyek bencana 

yang terdiri dari masyarakat, struktur, pelayanan atau daerah geografis yang 

mengalami kerusakan atau gangguan akibat dampak dari bencana atau 

kecenderungan sesuatu benda atau makhluk yang rusak akibat bencana 

(Scheinerbauer dan Ehrlich, 2004; Thywissen, 2006).  

c. Risiko (risk) didefinisikan sebagai derajat kehilangan atau nilai dugaan dari 

kerugian (kematian, luka-luka, properti) yang diakibatkan oleh suatu bencana 

yang merupakan fungsi dari bahaya (hazard), exposure, dan kerentanan 

(vulnerability) (ADRC, 2005; Thywissen, 2006). 

d. Bahaya (hazard) adalah sebuah kejadian, fenomena atau aktivitas manusia, yang 

berpotensi merusak secara fisik, dimana dapat menyebabkan kerugian jiwa atau 

cedera, kerusakan infrastruktur, gangguan sosial dan ekonomi, atau degradasi 

lingkungan (United Nations, 2002).  

e. Charter, 1991; UNESCO/ISDR dan LIPI, 2006) mendefinisikan kesiapsiagaan 

bencana dalam suatu pemerintahan, kelompok masyarakat dan individu adalah 

tindakan-tindakan yang memungkinkan pemerintahan, organisasi organisasi, 

masyarakat, komunitas dan individu untuk mampu menanggapi suatu situasi 
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bencana secara cepat dan tepat guna, selain itu kesiapsiagaan dalam bencana 

juga termasuk salah satu bagian dari proses manajemen bencana. Peningkatan 

kesiapsiagaan sangat penting karena merupakan salah satu elemen dari kegiatan 

pengurangan risiko bencana yang bersifat pro-aktif, sebelum terjadinya suatu 

bencana (UNESCO/ISDR dan LIPI, 2006). 

2.4. Pengenalan Bahaya (hazard) 

Berdasarkan dari potensi bencana yang ada, Indonesia merupakan negara 

dengan potensi bahaya (hazard potentials) yang sangat tinggi dan beragam baik 

berupa bencana alam, bencana akibat ulah manusia ataupun kedaruratan komplek. 

Beberapa potensi tersebut antara lain adalah gempa bumi, tsunami, letusan gunung 

api, banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran lahan dan hutan, kebakaran 

perkotaan dan permukiman, angin badai, wabah penyakit, kegagalan teknologi dan 

konflik sosial. Potensi bencana yang ada di Indonesia dapat dikelompokkan 

menjadi 2 kelompok utama, yaitu potensi bahaya utama (main hazard) dan potensi 

bahaya ikutan (collateral hazard). Potensi bahaya utama (main hazard potentials) 

ini dapat dilihat antara lain pada peta rawan bencana gempa di Indonesia yang 

menunjukkan bahwa Indonesia adalah wilayah dengan zona-zona gempa yang 

rawan, peta kerentanan bencana tanah longsor, peta daerah bahaya bencana letusan 

gunung api, peta potensi bencana tsunami, peta potensi bencana banjir, dan lain-

lain. (Peraturan Kepala BNPB, 2008). Menurut Shinha et al. (2014), bahaya adalah 

potensi yang merusak peristiwa eksogen yang karakteristik dan frekuensi 

kejadiannya dapat diperkirakan, juga didefinisikan sebagai peristiwa fisik yang 

berpotensi merusak fenomena dan/atau aktivitas manusia yang dapat menyebabkan 

korban jiwa, kerusakan properti, gangguan sosial dan ekonomi dan degradasi 

lingkungan. Menurut OECD (2012) ; Bibi dan Rahman (2015)  bahaya yang 

berbeda memiliki dampak yang berbeda dari setiap daerah misalnya, temporal dan 

spasial skala untuk gempa bumi berbeda dengan untuk tanah longsor dan banjir, 

seperti halnya jenis data yang diperlukan untuk tiap parameter dan kalibrasi model 

risiko. 
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a. Gempa Bumi 

Gempa bumi adalah peristiwa alam berupa getaran atau goncangan tanah 

yang terjadi pada kulit bumi dan umumnya diawali dengan patahnya lapisan 

tanah/batuan dalam kulit bumi, gunung meletus, runtuhnya dinding/atap gua serta 

lepasnya energi secara mendadak. Gempa yang terjadi akibat proses pergerakan 

lempeng disebut gempa bumi tektonik. 

1) Parameter Gempa Bumi 

Waktu terjadinya gempabumi (origin time - OT), Lokasi pusat gempa 

bumi (epicenter), kedalaman pusat gempa bumi (depth) dan kekuatan 

gempa bumi (magnitudo) 

2) Karakteristik Gempa Bumi 

Berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, lokasi kejadian tertentu 

akibatnya dapat menimbulkan bencana, berpotensi akan terulang lagi, 

belum dapat diprediksi, tidak dapat dicegah, tetapi akibat yang 

ditimbulkan dapat dikurangi. 

3) Akibat Gempa Bumi 

Getaran atau guncangan tanah (ground shaking) 

Likuifaksi ( liquifaction) 

Longsoran Tanah 

Tsunami 

b. Gunung Api  

Gunung api yaitu gunung yang terbentuk akibat material hasil erupsi 

menumpuk di sekitar pusat erupsi atau gunung yang terbentuk oleh erupsi magma. 

Gunung api tidak dijumpai di semua tempat. Gunung api hanya terdapat pada 

tempat-tempat tertentu, yaitu pada jalur punggungan tengah samudera, pada jalur 

pertemuan dua buah lempeng kerak bumi, dan pada titik-titik panas di muka bumi 

tempat keluarnya magma, di benua maupun di samudera. Sebagian besar gunung 

api yang aktif di dunia berada di pertemuan lempeng tektonik dan muncul di daerah 

yang berada di lauta p  (ring of fire). 

Jenis-jenis gunung api dibagi berdasarkan: aktivitasnya, proses terjadinya, 

dan gunung berdasarkan tipe letusannya.  

 



19 
 

 
 

Berdasarkan aktivitasnya, jenis gunung api antara lain: 

1) Gunung api aktif, yaitu gunung api yang masih bekerja dan mengeluarkan 

asap, gempa, dan letusan. 

2) Gunung api mati, yaitu gunung api yang tidak memiliki kegiatan erupsi 

sejak tahun 1600. 

3) Gunung api istirahat, yaitu gunung api yang meletus sewaktu-waktu, 

kemudian beristirahat. Contoh, Gunung Ceremai dan Gunung Kelud. 

Jenis gunung api berdasarkan bentuk dan proses terjadinya, antara lain: 

1) Gunung api Maar, berbentuk seperti danau kawah. Terjadi karena letusan 

besar yang kemudian membentuk lubang besar di bagian puncak. Bahan 

bahan yang dikeluarkan berupa benda padat/effiata. Contoh, Gunung 

Lamongan di Jawa Timur. 

2) Gunung api kerucut/srato, yaitu jenis gunung api yang paling banyak 

dijumpai. Berbentuk seperti kerucut dengan lapisan lava dan abu yang 

berlapis-lapis. Terjadi karena letusan dan lelehan batuan panas dan cair. 

Lelehan yang sering terjadi menyebabkan lereng gunung berlapis-lapis 

sehingga disebut strato. Sebagian besar gunung api di Indonesia masuk 

dalam kategori gunung api kerucut. Contoh, Gunung Merapi. 

3) Gunung api perisai/tameng, berbentuk seperti perisai, terjadi karena lelehan 

yang keluar dengan tekanan rendah, sehingga nyaris tidak ada letusan dan 

membentuk lereng yang sangat landai dengan kemiringan 1 sampai 10 

derajat. Contoh gunung api perisai/tameng antara lain Gunung Maona Loa 

Hawaii di Amerika Serikat. 

Jenis gunung api berdasarkan tipe letusan, antara lain: 

1) Hawaian, memiliki tipe letusan dengan pancuran lava ke udara mencapai 

ketinggian 200 meter, mudah bergerak dan mengalir secara bebas. 

2) Strombolian, memiliki ciri letusan mencapai 500 meter dengan pijaran 

seperti kembang api. 

3) Merapi, memiliki tipe letusan dengan ciri guguran lava pijar saat kubah lava 

runtuh. 

4) Volcanian, memiliki ciri letusan yang membentuk volcano disertai awan 

panas yang padat. 
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5) Pelean, gunung api dengan tipe letusan yang paling merusak karena magma 

yang meletus dari bagian lereng gunung yang lemah. 

6) St. Vincent, gunung api dengan tipe letusan yang disertai longsoran besar 

dan awan panas yang bisa menutupi area yang luas. 

7) Sursteyan, gunung api dengan tipe letusan dengan vulkanik tetapi kekuatan 

letusannya lebih besar. 

8) Plinian, gunung api dengan tipe letusan eksplosif yang sangat kuat dengan 

ketinggian letusan yang mencapai >500 km. 

c. Banjir 

Banjir adalah terendamnya suatu daerah karena volume air yang meningkat. 

Sementara, banjir bandang adalah banjir yang datang secara tiba-tiba dengan debit 

air yang besar yang disebabkan terbendungnya aliran sungai. Banjir sebagai 

fenomena alam terkait dengan ulah manusia terjadi sebagai akibat akumulasi 

beberapa faktor yaitu : hujan, kondisi sungai, kondisi daerah hulu, kondisi daerah 

budidaya dan pasang surut air laut. Potensi terjadinya ancaman bencana banjir dan 

tanah longsor saat Ini disebabkan keadaan badan sungai rusak, kerusakan daerah 

tangkapan air, pelanggaran tata-ruang wilayah, pelanggaran hukum meningkat, 

perencanaan pembangunan kurang terpadu, dan disiplin masyarakat yang rendah. 

Jenis banjir yang disebutukan yakni : banjir kilat, banjir luapan sungai, dan banjir 

pantai. Adapun penyebab bencana banjir yaitu : curah hujan yang tinggi, kapasitas 

tampungan sungai berkurang, perubahan  tata guna lahan, dan peningkatan debit 

sungai (UU  Nomor 24 tahun 2007).  

d. Tanah Longsor 

Longsor atau sering disebut gerakan tanah adalah  suatu peristiwa geologi 

yang terjadi karena pergerakan masa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan 

jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Secara geologis, tanah 

longsor merupakan perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, tanah, 

bahan rombakan, atau material campuran yang bergerak atau meluncur ke bawah 

atau ke luar lereng. Mekanisme terjadi tanah longsor dimulai dengan meresapnya 

air ke dalam tanah atau batuan sehingga menambah bobot tanah atau batuan. Jika 

air tersebut menembus hingga lapisan batuan kedap air yang berperan sebagai 
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bidang gelincir, maka permukaan lapisan batuan tersebut menjadi sangat licin, 

sehingga tanah hasil pelapukan yang terdapat di atasnya dapat bergerak mengikuti 

kemiringan lereng (Sehah et al., 2016). Menurut Arsyad, 2006 Longsor (landslide) 

adalah suatu proses perpindahan tanah atau batuan dengan arah miring dari 

kedudukan semula, sehingga terpisah dari massa yang mantap karena pengaruh 

gravitasi dengan gerakan berbentuk rotasi dan translasi, selain dari pada itu longsor 

juga biasa diartikan sebagai suatu bentuk erosi yang pengangkutan dan pemindahan 

tanahnya yang terjadi pada volume yang besar. Menurut Widjonarko dan Wijaya 

(2014), tanah longsor adalah suatu peristiwa geologi dimana terjadi pergerakan 

permukaan tanah seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Peristiwa 

tanah longsor atau dikenal sebagai gerakan masa tanah, bebatuan, atau 

kombinasinya, sering terjadi pada lereng-lereng alam maupun buatan, dan 

sebenarnya merupakan suatu fenomena alam. Terjadinya longsor merupakan suatu 

kondisi dimana alam mencari keseimbangan baru akibat adanya gangguan atau 

faktor-faktor yang mempengaruhinya dan menyebabkan terjadinya pengurangan 

gaya geser serta peningkatan tegangan geser. Dengan terjadinya longsor tersebut 

tentunya dapat mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan 

masyarakat, dan dapat mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan 

lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.  

Secara umum kejadian  longsor disebabkan oleh dua faktor yaitu : 

1) Faktor pendorong 

Faktor pendorong adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi material 

sendiri seperti terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng tersebut. 

(morfologi) 

2) Faktor pemicu 

Faktor pemicu adalah faktor yang menyebabkan bergeraknya material tersebut 

seperti air, getaran dan beban. 

Syarat-syarat terjadinya longsor ada 3 yaitu : 

1) Lereng cukup curam, sehingga volume tanah dapat bergerak atau meluncur ke 

bawah. 

2) Terdapat lapisan di bawah permukaan tanah yang agak kedap air dan lunak yang 

berfungsi sebagai bidang luncur. 
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3) Terdapat cukup air dalam tanah, sehingga lapisan tanah tepat di atas lapisan 

kedap air tersebut sehingga lapisan kedap air tersebut menjadi jenuh. Lapisan kedap 

air juga biasanya terdiri dari lapisan liat yang tinggi, atau juga lapisan batuan, napal 

liat (clay shale) (Arsyad, 2006). 

e. Amblesan 

Amblesan umumnya ditandai dengan formasi batuan gamping sebagai batuan 

dasarnya. Berdasarkan studi amblesan yang dilakukan selama ini, diidentifikasi 

ada beberapa faktor penyebab terjadinya amblesan antara lain pengambilan air 

tanah yang berlebihan, konsolidasi karena beban bangunan, konsolidasi alamiah 

dari lapisan tanah, dan aktivitas tektonik. Selain itu juga penurunan permukaan 

tanah akibat terjadinya perubahan volume pada lapisan-lapisan batuan di 

bawahnya (Sophian, 2010; Makmur et al., 2016). Menurut Soedarsono, 2006; 

Makmur et al., 2016 Amblesan tanah tidak dapat diamati seketika, tetapi dalam 

kurun waktu yang lama dan sering berakibat pada daerah yang luas. Selain itu, 

amblesan tanah juga dapat terjadi akibat kondisi mekanik tanah. Kondisi mekanik 

tanah dipengaruhi beberapa hal seperti terjadinya regangan dan perubahan 

tegangan geser akibat beban yang besar di atas lapisan tanah. Selain itu juga adanya 

perubahan susunan tanah dan pengurangan pori-pori atau rongga air di dalam tanah 

regangan yang terjadi dalam tanah mengakibatkan penurunan. 

2.5. Definisi Struktur Jalan Rel 

Struktur jalan rel merupakan suatu konstruksi yang direncanakan sebagai 

prasarana atau infrastruktur perjalanan kereta api. Konsep struktur jalan rel adalah 

rangkaian super dan sub-struktur yang menjadi satu kesatuan komponen yang 

mampu mendukung pergerakan kereta api secara aman. Karena menopang 

pergerakan kereta api, maka struktur jalan rel kereta api merupakan sistem dinamik 

antar komponen penyusunannya yang dapat mendistribusikan beban rangkaian 

kereta api dan sekaligus menyediakan pergerakan yang stabil dan nyaman. Dengan 

demikian, konsep akhir dari distribusi beban ini adalah menyalurkan tegangan dari  

beban kereta api kepada tanah dasar tanpa menimbulkan perubahan bentuk 

permanen pada tanah (Rosyidi, 2015).  
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Jalan rel juga perlu dirancang dan direncanakan supaya ekonomis dalam 

pelaksanaan konstruksinya dan mudah untuk dilakukan pemeliharaan. Perencanaan 

konstruksi jalur rel kereta api sesuai degan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 

60 tahun 2012 tentang persyaratan Teknis Jalur Rel Kereta Api, bahwa jalan rel 

harus direncanakan sesuai persyaratan teknis sehingga dapat dipertanggung 

jawabkan secara teknis maupun ekonomis. Secara teknis diartikan konstruksi jalur 

kereta api tersebut harus aman dilalui oleh sarana perkeretaapian dengan tingkat 

kemanan terntetu selama umur konstruksinya.  

Secara ekonomis diharapkan pembangunan dan pemeliharaan pada jalur rel 

dapat diselenggarakan dengan tingkat harga sekecil mungkin dan dengan output 

yang dihasilkan kualitas terbaik dan tetap menjamin keamanan dan kenyamanan. 

Perencanaan konstruksi jalur rel kereta api dipengaruhi oleh jumlah beban, 

kecepatan maksimum, beban gandar, dan pola operasi. Mempertimbangkan hal 

tersebut peraturan menteri mengenai klasifikasi jalur kereta api menjadi referensi 

agar perencanaan struktur jalan rel dapat dibuat secara tepat guna. 

a. Komponen Struktur Jalan Rel 

Struktur jalan rel dibagi menjadi dua bagian struktur yang terdiri dari 

komponen-komponen jalan rel yaitu 

1) Struktur bagian atas (superstructure) yang terdiri dari kumpulan komponen-

komponen seperti rel (rail) termasuk didalamnya pelat penyambung (jika ada), 

penambat (fastening) dan bantalan (sleeper, tie, crosstie). Komponen 

seperstruktur akan menerima beban pertama kali dari kendaraan lokomotif, 

kereta atau gerbong. Dengan demikian, seluruh komponen superstruktur didisain 

sekokoh mungkin (kaku) supaya dapat menerima beban dengan baik tanpa 

mengalami deformasi permanen dan mampu menyebarkan beban ke substruktur. 

2) Struktur bagian bawah (substructure, yang terdiri dari komponen balas (ballast), 

subbalas (subballast), tanah dasar (improve subgrade) dan tanah asli (natural 

ground). Tanah dasar merupakan lapisan tanah di bawah subbalas yang berasal 

dari tanah asli tempatan atau tanah yang didatangkan (jika kondisi tanah asli 

tidak baik), dan telah mendapatkan perlakuan pemadatan (compaction) atau 

diberikan perlakuan khusus (treatment). Pada kondisi tertentu, balas juga dapat 

disusun dalam dua lapisan, yaitu : balas atas (top ballast) dan balas bawah 
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(bottom ballast). Konstruksi jalan rel merupakan suatu sistem struktur yang 

menghimpun komponen-komponennya seperti rel, bantalan, penambat dan 

lapisan fondasi serta tanah dasar secara terpadu dan disusun dalam sistem 

konstruksi dan analisis tertentu agar dapat dilalui kereta api secara aman dan 

nyaman. Lapisan penyusun struktur jalan rel telah ditentukan dimensi lebar dan 

tebalnya sedemikian sehingga mampu menopang superstruktur dengan baik.  

b. Komponen-Komponen Penyusun Jalan rel 

1) Rel (Rail) 

Rel merupakan batangan baja longitudinal yang berhubungan secara 

langsung, dan memandu serta memberikan tumpuan terhadap pergerakan 

roda kereta api secara berterusan. Oleh karena itu, rel harus memiliki nilai 

kekakuan tertentuk untuk meneria dan mendistribusikan beban dari kereta 

api dengan baik. 

2) Penambat (Fastening) 

Untuk mengikat dan menghubungkan antara komponen bantalan 

dengan rel digunakan suatu sistem penambat yang jenis dan bentuknya 

bervariasi sesuai dengan jenis bantalan yang digunakan serta klasifikasi 

jalan rel yang dilayani. 

3) Batalan (Sleeper/Tie/Crosstie) 

Bantalan memiliki beberapa fungsi penting, diantaranya menerima 

beban dari rel dan mendistribusikan kepada lapisan balas dengan tingkat 

tekanan (tegangan) menjadi lebih kecil, mempertahankan sistem penambat 

untuk mengikat rel pada kedudukannya dan menahan pergerakan rel 

longitudinal, lateral dan vertikal. Bantalan terbagi menurut bahan 

konstruksinya, seperti bantalan besi, kayu maupun beton. 

2.6. Keterkaitan Bahaya Bencana Alam terhadap Jalur Rel 

a. Bahaya Bencana Longsor 

Potensi bahaya bencana longsor pada lintasan rel dilihat berdasarkan 

kawasan yang berada pada tingkat kemiringan lereng yang tinggi, dataran tinggi, 

kontur geografis berbukit dan adanya puncak dari musim penghujan. Rawan 

bahaya longsor pada jalur rel kereta api diakibatkan karena jalur yang berimpit 
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dengan tebing atau dataran tinggi, sehingga berdampak pada kerusakan jalur rel 

yang mengakibatkan  terjadinya penurunan jalur rel.  

b. Bahaya Bencana Banjir 

Potensi terjadinya bahaya bencana banjir diakibatkan oleh tingginya curah 

hujan dan kondisi jalur rel yang berbatasan langsung dengan aliran sungai. Selain 

itu juga daerah lintasan jalur rel yang berada di dataran rendah juga akan 

mengakibatkan potensi terjadinya bencana banjir yang berdampak pada 

tergenangnya lintasan rel yang akan mengakibatkan rel tersebut mengalami gogos 

atau terjadinya penurunan pada jalur rel akibat tergenangnya rel tersebut. 

c. Bahaya Bencana Gempa Bumi 

Potensi terjadinya bahaya gempa bumi dapat dianalisis berdasarkan jalur rel 

kereta api yang berbatasan langsung dengan kawasan rawan bencana gempa bumi 

berdasarkan peta kawasan rawan gempa bumi. Selain itu juga lintasan jalur rel 

kereta api yang berbatasan dengan patahan sesar akan berpotensi terjadinya gempa 

bumi pada jalur tersebut, yang apabila terjadi dapat mengakibatkan kerusakan 

pada jalur lintasan rel kereta api. 

d. Bahaya Bencana Gunung Api 

Potensi terjadinya bahaya bencana gunung api pada jalur kereta api 

diakibatkan dari lintasan jalur rel yang berbatasan dengan zona-zona rawan 

bencana berdasarkan pada peta kerawanan bencana gunung api, yang dapat 

mengakibatkan kerusakan pada rel jalur ketika terjadinya bencana gunung api.  

e. Bahaya Bencana Amblesan 

Potensi kerawanan jalur rel kereta api terhadap bencana amblesan akan 

mengakibatkan terjadinya pergeseran tanah pada lintasan rel kereta api yang 

berakibat pada penurunan jalur rel. Selain itu amblesan juga akan terjadi karena 

retakan tanah saat musim kemarau yang menyebabkan terjadinya penurunan tanah 

ketika terjadi musim hujan dimana penurunan tanah tersebut akan  mengakibatkan 

penurunan jalur rel. 

2.7. Pendekatan Geomorfologi 

Menurut Van Zuidam (1979) Geomorfologi adalah studi bentuk lahan dan 

proses-proses yang mempengaruhi pembentukannya dan menyelidiki hubungan 

antara bentuk dan proses dalam tatanan keruangannya. Menurut Van Zuidam, 1983 
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Geomorfologi (berasal bahasa Yunani, yang terdiri dari tiga kata yaitu: Geos 

(bumi), morphos (bentuk), logos atau (ilmu pengetahuan). Berdasarkan dari kata-

kata tersebut, maka pengertian geomorfologi merupakan ilmu pengetahuan tentang 

bentuk-bentuk permukaan bumi atau roman muka bumi dan perubahan-perubahan 

yang terjadi pada bumi itu sendiri karena adanya kekuatan-kekuatan yang bekerja 

baik dari luar dan dalam bumi. Dalam sistem pemetaan geomorfologi harus 

memenuhi kriteria unsur-unsur geomorfologi, seperti gambaran bentuk 

(morfografi), asal-usul/proses terjadinya bentuk (morfogenetik), penilaian 

kuantitatif  bentuk (morfometri) dan material penyusun. Menurut Verstappen 

(1983) Geomorfologi merupakan ilmu pengetahuan tentang bentuk lahan 

pembentuk muka bumi, baik di atas maupun di bawah permukaan air laut dan 

menekankan pada asal mula dan perkembangan di masa mendatang serta 

konteksnya dengan lingkungan. Proses geomorfologi adalah semua perubahan fisik 

maupun kimia yang mengakibatkan modifikasi bentuk permukaan bumi 

(Thornbury, 1970). Bentuk lahan adalah kenampakan medan yang dibentuk oleh 

proses-proses alami yang mempunyai susunan tertentu dalam karakteristik fisikal 

dan visual dimanapun bentuk lahan dijumpai (Van Zuidam, 1979; Taryono, 1997). 

Bentuk lahan mengalami perubahan secara dinamis mengalami proses perubahan 

salama proses geomorfologi bekerja pada bentuk lahan tersebut. Tenaga yang 

bekerja disebut dengan tenaga geomorfologi yaitu semua media alami yang mampu 

mengikis dan mengangkut material di permukaan bumi seperti air mengalir, air 

tanah, gletser, angina dan penyinaran oleh matahari. Berdasarkan proses yang 

bekerja pada permukaan bumi dikenal proses, fluvial, marine, aeolin, pelarutan, dan 

gletser (Thornbury, 1970).  

 Geomorfologi menurut (Verstappen, 1983) dalam kenampakan nya tersusun 

atas 10 genetik bentuklahan yaitu : 

a. bentuklahan struktural merupakan bentukan permukaan bumi yang tingginya 

melebihi 200 m dan terdapat banyak sesar,  

b. bentuklahan vulkanik merupakan bentuklahan yang terbentuk akibat aktifitas 

vulkanisme,  

c. bentuklahan fluvial yang merupakan pembentukan akibat aliran air 

berdasarkan gradient, dimana dimulai dari tinggi ke rendah,  
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d. glasial yang terbentuk dari aktifitas yang berasal dari es,  

e. aeolin terbentuk karena aktifitas angin,  

f. marin yang merupakan aktifitas yang berasal dari gelombang air laut, 

g. solusional yang terbentuk dari akibat pelarutan dari proses kimia, contoh goa-

goa yang mengalami pelarutan sehingga mengalami hilangnya CASO4 dan 

menyebabkan lubang-lubang membentuk menjadi goa,  

h. denudasional yang merupakan aktifitas erosi dan sedimentasi,  

i. biologikal dibentuk berdasarkan akibat dari aktifitas organism. Contoh wilayah 

gambut,  

j. antropologikal yang terbentuk akibat aktifitas mahkluk hidup, pada penelitian 

ini contoh dari kenampakan bentuklahan ini yaitu jalur rel yang dibangun oleh 

manusia.  

Menurut (Thornbury, 1954) ada beberapa aspek kajian Geomorfologi, yang 

mencakup geomorfologi yaitu :  

a. Morfologi 

 Aspek morfologi menekankan pada bentuk permukaan bumi itu sendiri 

yang dijumpai di lapangan. Cara memandang bentuk permukaan bumi dilakukan 

dengan dua cara yaitu kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif disebut morfografi 

dan secara kuantitatif disebut morfometri. 

1) Morfografi 

Morfografi adalah Susunan dari obyek alami yang ada di permukaan bumi, 

bersifat suatu bentuk lahan. Bentuk- bentuk permukaan bumi diantaranya yaitu 

pegunungan, gunung api,  perbukitan, dan pedataran. 

2) Morfometri 

Morfometri adalah Aspek kuantitatif dari suatu bentuklahan, yaitu 

kelerengan, bentuk dan panjang  lereng, ketinggian, beda tinggi, relief, bentuk dan 

ukuran lembah, tingkat erosi, dan geometri pengaliran. Klasifikasi kelas kemiringan 

lereng pada Tabel 2.1 berdasarkan karakteristik proses (Zuidam, 1983).
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Tabel 2. 1 Klasifikasi Kelas Kemiringan Lereng (Zuidam, 1983) 

Kelas Lereng          Topografi Keterangan 
 
0° - 2° (0 2 %) 

 
Rata atau hampir 
rata  

Denudasi tidak terjadi, proses 
transportasi sulit pada daerah 
kering. 

 
2° - 4° (2 7 %) 

 
Landai 

Gerakan massa bergerak 
lambat dari jenis yang berbeda 
khususnya kondisi periglacial, 
solifluction dan fluvial. 

 
4° - 8° (7 15 %) 

 
Miring 

Kondisi hampir mirip dengan 
landai tetapi sedikit lebih baik 
untuk bercocok tanam bahaya 
terhadap erosi tanah. 

 
8° -16° (15 30 %) 

 
Curam 
menengah  

Dapat terjadi semua gerakan 
massa. Khususnya periglacial- 
solifluction, rayapan dan lain-
lain bahaya terhadap erosi 
tanah dan longsoran. 

 
16°-35° (30 70 %) 

 
Curam 

Proses denudasional intensif 
dari jenis yang berbeda 
(rayapan dan longsoran), erosi 
tanah sangat berbahaya. 

 
35°- 55° (70 140 %) 

 
Sangat curam 

Batuan tersingkap, proses 
danudasional kuat, ketebalan 
dari endapan tidak beraturan.  

 
55° (>140 %) 

 
Amat sangat 
curam 

Batuan tersingkap proses 
danudasional sangat kuat, 
bahaya dari runtuhan batu, 
tidak bisa untuk bercocok 
tanam, terbatas sebagai hutan. 

 

b. Morfogenesa (morphogenesis) 

Morfogenesis adalah asal dan perkembangan bentuk lahan, proses yang 

membentuknya dan yang bekerja padanya. Morfogenesis dibagi menjadi 3, yaitu: 

1) Morfostruktur pasif 

Meliputi Litologi, baik tipe batuan maupun struktur batuan yang 

berhubungan dengan denudasi, seperti mesa, kuesta, hogbacks dan kubah. 

2) Morfostruktur aktif 

Proses dinamika endogen yang meliputi volkanisme, tektonik lipatan dan 

sesar, seperti gunungapi, punggungan antiklin dan gawir sesar 

Morfodinamik 



29 
 

 
 

Dinamika eksogen yang berhubungan dengan angin, air dan gerak es dan 

gerakan massa. Seperti gumuk, punggungan pantai. 

c. Morfokronologi (morpho-chronology) 

Penanggalan absolut dan relatif berbagai bentuk lahan yang berhubungan. 

Contoh: teras sungai muda dan teras sungai tua, pematang pantai muda dan 

pematang pantai tua. 

d. Morpho-arrangement 

Susunan keruangan dan jaringan hubungan berbagai bentuk yaitu proses yang 

berhubungan antara bentuk lahan dan lingkungan seperti hubungan antara bentuk 

lahan dan batuan, struktur geologi, tanah, air dan  penggunaan lahan. 

2.8. Penggunaan Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk Pemetaan 

Menurut Munir (2014) SIG merupakan suatu sistem atau sekumpulan objek, 

ide yang saling berhubungan (interrelasi) yang bertujuan dan bersasaran untuk 

menampilkan informasi geografis sehingga dapat mejadi suatu teknologi perangkat 

lunak sebagai alat bantu untuk pemasukkan, penyimpanan, manipulasi, analisis dan 

menampilkan kembali kondisi-kondisi alam dengan bantuan data atribut dan 

-

proses manipulasi dan presentasi data yang direlasikan dengan lokasi-lokasi 

geografis yang telah dimengerti. Menurut (Wahana komputer, 2015) Sistem 

Informasi Geografi (SIG) adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk 

menyimpan dan memanipulasi, serta menganalisis berbagai informasi geografis. 

Sistem Informasi Geografis mempunyai banyak manfaat, salah satunya untuk 

mitigasi daerah rawan bencana. Penerapan teknologi SIG dapat membantu upaya 

mitigasi bencana dengan melakukan identifikasi lokasi serta pengkajian masalah 

yang berkaitan dengan dampak bencana. Upaya mitigasi untuk mengurangi dan 

meminimalisir dampak bencana dilakukan dengan cara membuat suatu model 

penyusunan SIG, yaitu dengan menganalisis beberapa tema peta sebagai variabel 

untuk memperoleh kawasan rentan terhadap bahaya dan risiko bencana alam. 

Penggunaan Sistem Informasi Geografis merupakan suatu sistem berbasis 

komputer yang mempunyai kemampuan dalam memasukkan data, manajemen data 

dan mengolah informasi-informasi geografis, dan menyajikannya dalam berbagai 
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bentuk sesuai dengan tujuan penyajian. Metodologi pemetaan resiko bergantung 

pada penggunaan teknik-teknik SIG. Dalam proses pembuatan peta bahaya, 

kerentanan, kapasitas dan risiko. Rincian tentang bagaimana teknik ini dilakukan 

tergantung perangkat lunak SIG yang digunakan yaitu perangkat lunak (Software) 

ArcGis 10.1. Geographic Information System disebut GIS, adalah sistem untuk 

pengelolaan, penyimpanan, pemrosesan atau manipulasi, analisis dan penayangan 

data yang mana data tersebut secara spasial (keruangan) terkait dengan muka bumi 

(Peraturan Kepala BNPB No.2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pengkajian 

Risiko Bencana).  

Penelitian ini menggunakan perangkat lunak (Software) ArcGis 10.1 

Berbagai definisi lain berdasarkan fokus pendekatannya adalah sebagai berikut : 

1) PENDEKATAN PROSES (process oriented approach); seperangkat 

fungsi dengan kemampuan yang canggih yang dapat digunakan oleh para 

profesional untuk menyimpan, menampilkan dan memanipulasi/ 

mengoreksi data geografis/spasial. 

2) PENDEKATAN KEGUNAAN ALAT (toolbox approach); seperangkat 

peralatan yang dipergunakan untuk mengoleksi, menyimpan, membuka, 

mentransformasi dan menampilkan data spasial dari sebuah kondisi 

geografis yang sebenarnya (real world). 

3) PENDEKATAN DATABASE (data base approach); sebuah sistem basis 

data (database) dimana sebagian besar data index secara spasial/geografis 

dan dioperasikan dengan menggunakan seperangkat prosedur yang 

ditujukan untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan data 

spasial/geografi. 

2.9. Skenario Perubahan Iklim 

Skenario iklim adalah salah satu cara untuk mengetahui proyeksi iklim ke 

depan dengan mempertimbangkan berbagai hal yang akan mempengaruhi kondisi 

iklim. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk badan khusus untuk kajian 

iklim bernama Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). IPCC telah 

melakukan kajian skenario iklim untuk mengetahui proyeksi perubahan iklim 

global dan regional sampai tahun 2100. Proyeksi ini diperlukan untuk mengetahui 

kondisi iklim di masa yang akan datang berdasarkan skenario iklim yang 
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ditetapkan. Penyusunan proyeksi perubahan iklim dilakukan dengan menggunakan 

skenario emisi atau skenario perubahan iklim yang hingga saat ini terus mengalami 

perbaikan (Surmaini dan Faqih, 2016).  

Berdasarkan definisi perubahan iklim menurut IPCC di atas, maka 

perubahan iklim tidak cukup hanya dilihat dari adanya perubahan nilai rata-rata 

jangka panjang. Perubahan iklim juga perlu dilihat dari perubahan pada variabilitas 

unsur-unsur iklim yang umumnya terkait dengan perubahan pada kejadian iklim 

ekstrem. Kejadian iklim ekstrem disebabkan oleh terjadi anomali dari berbagai 

sirkulasi yang mempengaruhi iklim di wilayah Indonesia. IPCC (2012) telah 

memberikan peringatan bahwa perubahan iklim berpotensi menyebabkan 

terjadinya perubahan frekuensi, luasan wilayah, durasi dan waktu terjadinya 

kejadian cuaca dan iklim ekstrem. Kejadian ekstrem tersebut dapat menyebabkan 

terjadinya kejadian cuaca dan iklim ekstrem yang belum pernah terjadi sebelumnya 

(Surmaini dan Faqih, 2016). 

 

 

 

 

 


