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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia adalah daerah rawan terjadi bencana karena Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) meruapakan daerah Pacific Ring of Fire 

(Daerah rawan bencana) yang letaknya di sekitaran Pulau Sumatera, Jawa Nusa 

Tenggara sampai ke Sulawesi Utara. Negara Kesatuan Republik Indonesia juga 

mempunyai daerah yang banyak lembah, bukit dan gunung berapi. Sehingga setiap 

tahunnya Indonesia banyak terjadi becana alam longsor. Oleh sebab itu tercatat 

2.431 kali terjadi bencana longsor di Indonesia pada tahun 2019 

(http://dibi.bnpb.go.id/dibi/). 

Di Indonesia masih banyak sekali dijumpai gunung-gunung berapi masih 

aktif dan menghasilkan pelapukan tanah yang memiliki lempung yang sangat tinggi 

dan juga berpasir. Indonesia juga berada di atas bebatuan yang berkadar air tinggi 

di antara daerah pergunungan atau perbukitan yang memiliki kemiringan yang 

curam sampai sangat curam sehingga apabila dilanda hujan yang deras maka daerah 

tersebut berpotensi longsor. Tanah longsor dapat diartikan secara umum yaitu 

prosesnya suatu tanah yang memasuki oksigen dan sering terjadi proses endogen 

maupun hasil dari perbuatan manusia. Proses endogen adalah berubahnya struktur 

bumi yang mengalami gangguan sehingga terjadi ketidakstabilan pada tanah atau 

bebatuan yang terdapat pada lereng. Perbuatan manusia pun dapat memicu 

terjadinya bencana tanah longsor. Seperti menebang pohon liar di hutan tanpa 

meninjau kembali atau membuat bangunan-bangunan di daerah tebing-tebing yang 

curam tanpa melihat dampak ke lingkungannya. 

Wilayah yang memiliki rawan bencana tanah longsor salah satunya berada di 

Provinsi Jawa Barat, karena di provinsi ini terdapat banyak gunung api yang masih 

aktif serta banyak sekali kawasan kawasan lereng yang curam. Pusat Vulkanologi 

dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mengungkapkan pada tahun 2017 tercatat 

22 daerah yang rawan becana tanah longsor di Jawa Barat, salah satunya yaitu 

Kabupaten Sukabumi. Setelah dilihat dari data bencana yang dilampirkan, 
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Kabupaten Sukabumi berada nomor urut ke-2 di Jawa Barat pada tahun 2017 

hingga 2019. Dari data yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

(BPBD) Kabupaten Sukabumi telah terjadi 522 bencana tanah longsor di tahun 

2017-2019. Berdasarkan data tersebut menunjukan bahwa Kecamatan Nyalindung 

berada posisi ke-2 di Kabupaten Sukabumi yang sering terjadi bencana tanah 

longsor. Selain dari itu Kecamatan Nyalindung merupakan Kecamatan yang setiap 

tahunnya meningkat terjadinya bencana longsor 

Berdasarkan buku yang ditulis David J. Varnes mengatakan, “Kerawanan 

(vulnerability) adalah tingkat kemungkinan suatu objek bencana yang terdiri dari 

masyarakat, struktur, pelayanan atau daerah geografis mengalami kerusakan atau 

gangguan akibat dampak bencana atau kecenderungan sesuatu benda atau makhluk 

rusak akibat bencana”. Adapun data kejadian longsor di Kecamatan Nyalindung 

disajikan pada Tabel 1.1 berikut. 

Tabel 1.1 Data Kejadian Longsor di   Kecamatan Nyalindung 

 

No Desa Dusun/Kampung Waktu Kejadian Kerugian 

1 Mekarsari Panuruaban 
Kamis, 01/02/2018 

Pukul 03,00 Wib 

±1,5 Ha Sawah 

Rusak 

2 Wangunreja Ciurug Rt 02/10 
Selasa 06/03/2018 

Wib 
4 Rumah Rusak 

3 Neglasari Baros 2 Rt 01/05 
Selasa 06/03/2018 

Pkl.16.00 Wib 
1 Rumah Rusak 

4 Mekasrsari Cireundeu Rt. 03/03 
Senin, 09/04/2018 

Pkl. 21.46 Wib 

TPT MAPOLSEK 

Jebol 

5 Nyalindung 
Nyalindung RT/RW  

001/003 

Kamis, 20/9/2018 

Pukul 17:00 Wib 

3 Jiwa Meninggal 

Dunia 

6 Nyalindung 

Cikapundung dan 

Panghegar  RT/RW 005, 

001/008, 004 

Jumat, 14/12/2018 

Pukul 17:00 Wib 

Akses Jalan 

Kabupaten Tertutup 

7 Cijangkar 
Simpangan RT/RW 

007/005 

Jumat, 14/12/2018 

Pukul 18:00 Wib 

Halaman Rumah 

Warga Terbawa 

Longsor 

8 Sukamaju 
Pasirkadu RT/RW 

004/006 

Jumat, 14 Desember 

2018 Pukul 17:30 

Wib 

1 Jiwa Meninggal 

Dunia 

Sumber: Badan Penannggulangan Bencana Daerah 

(BPBD) Kabupaten Sukabumi tahun 2018 

Pada Tabel 1.1 di atas, terdapat 8 kejadian yang sudah ditangani oleh BPBD 

Kabupaten Sukabumi di Kecamatan Nyalindung. Kejadian tanah longsor tersebut 

menyebabkan kerugian yang hingga merenggut korban jiwa. Oleh karena itu 
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hampir dari setiap kejadian bencana tanah longsor di titik-titik tersebut terus 

dipantau dan dihimbau oleh pihak BPBD Kabupaten Sukabumi.  

Berbagai solusi dan upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah maupun 

oleh masyarakat sekitar untuk meminimalisir terjadinya dampak longsor. Salah satu 

yang dilakukan oleh pemerintahan daerah yaitu melalukan bendungan tanah pada 

tebing-tebing yang dipotensikan akan longsor, yang bertujuan untuk meminimalisir 

resiko terjadinya dampak bencana tersebut, serta meningkatan kenyamanan dan 

keselamatan kehidupan, dikhususkan untuk masyarakat di sekitaran daerah rawan 

bencana tanah longsor di Kecamatan Nyalindung. Akan tetapi masyarakat tidak 

mempunyai informasi tentang titik rawan longsor karena pihak dari BPBD sendiri 

hanya memberikan informasi titik rawan longsor diacara seminar ataupun pasca 

longsor. Dengan adanya kondisi tersebut maka diperlukan pemetaan rawan bencana 

tanah longsor di Kabupaten Sukabumi agar masyarakat dapat mengetahui serta 

bersiap siaga untuk bencana tanah longsor sehingga dapat memberikan informasi 

titik rawan longor. Pemetaan ini  mampu mengvisualkan kondisi yang ada di 

permukaan bumi tanpa melihat secara langsung dan juga lebih mudah untuk 

melakukan perubahan jika ada pembaruan, sehingga informasi yang didapat lebih 

akurat.  

Atas dasar uraian di atas, maka diputuskan untuk dilakukan penelitian yang 

berjudul “Website Pemetaan Kerawanan Bencana Tanah Longsor Di Daerah 

Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi”. Penelitian ini diusahakan untuk 

mengurangi atau mentiadakan adanya banyak korban dan kerugian yang 

disebabkan oleh bencana tanah longsor yang terjadi di Kecamatan Nyalindung 

Kabupaten Sukabumi yang dikelola oleh pihak Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana (BNPB).  
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1.2. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang di atas,  maka dapat diidentifikasi permasalahan penelitian 

dalam skripsi ini adalah: 

1. Banyak sekali terdapat titik rawan longsor di kecamatan Nyalindung, namun 

baru diinformasikan setelah bencana terjadi sehingga warga tidak dapat 

mengantisipasi kejadian longsor lebih awal. 

2. Peta wilayah rawan longsor di Kecamatan Nyalindung Kabupaten sukabumi 

sangat minim.   

 

1.3. Tujuan Penelitian   

 Adapun berbagai tujuan untuk penulisan skripsi adalah sebagai berikut: 

1. Tersedianya informasi yang dapat menampilkan tingkatan bencana tanah 

longsor di Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi yang terinci  

menurut perhitungan  dengan metode scoring dan pembobotan bencana tanah 

longsor  yang memungkinkan masyarakat dapat meminimalisir kerugian 

ataupun korban akibat bencana tanah longsor di lokasi yang rawan melalui 

Website. 

2. Pengoptimalan peta wilayah tingkat kerawan longsor di Kecamatan 

Nyalindung Kabupaten Sukabumi. 

 

1.4. Batasan Masalah 

        Dalam pembangunan dalam SIG ini terdapat berbagai batasan masalah yang 

terjadi yaitu: 

1. Sistem Informasi Geografis hanya mencakup wilayah kawasan kecamatan 

Nyalindung. 

2. Sistem Informasi Geografis menampilkan curah hujan, ketinggian tempat 

dan riwayat longsor yang pernah terjadi di titik tersebut. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat-manfaat yang akan dihasilkan penulisan penilitian ini 

yaitu: 



5 
 

1. Bagi Penulis : Penulis dapat mengembakan diri serta mengaplikasikan  

ilmu yang sudah didapatkan selama perkuliahan. 

2. Bagi Instansi : Memiliki program baru untuk mempergunakan dalam 

pencegahan bencana alam di wilayah Kabupaten Sukabumi. 

3. Bagi Masyarakat : Dapat mengetahui wilayah yang sering terjadi 

bencana yang disebabkan oleh alam. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan ini diuraikan sebagai berikut: 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Menjelaskan tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan 

penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini.  

2. BAB II STUDI PUSTAKA 

Berisikan tentang semua penjelasan mengenai teori, metodologi dan 

komponen yang digunakan dalam penulisan penelitian ini. 

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Berisikan uraian metode yang digunakan pada penelitian skripsi. 

4. BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Berisikan uraian tentang bagaimana program dibuat mulai dari analisis 

sistem sampai perancangan sistem. 

5. BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Berisikan uraian tentang jalannya pengujian bertahap program yang 

dibuat yang berisi implementasi dan pengujian. 

6. BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Uraian dari hasil yang dicapai sesuai permasalahan yang dibahas dalam 

bab VI dan produk yang sudah dibuat serta berisi masukan-masukan 

yang membangun untuk pengembangan keilmuan atau yang bersifat 

administratif. 


