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BAB V 
PENUTUP 

 
5.1 Kesimpulan 
 
 Berdasarkan hasil perhitungan dalam Bab Pembahasan, maka dapat 
disimpulkan bahwa: 
1. Kadar air yang terkandung didalam tanah () sebesar 41,43%. Sehingga 

menyebabkan daya serap tanah terhadap air hujan sangat kecil. Hal ini akan 
mempengaruhi juga terhadap tegangan tanah yang berkurang kekuatannya serta 
akan mengakibatkan terjadinya aliran permukaan dimana dalam waktu yang 
tidak dapat ditentukan akan menimbulkan kelongsoran tanah. 

2. Kondisi lereng yang berada di kampung Ciherang, Desa Cijangkar, Kecamatan 
Nyalindung, Kabupaten sukabumi dalam keadaan Tidak Stabil pada saat 
kondisi tanah jenuh air. 

3. Agar tegangan tanah tidak terganggu, maka pembuatan sumur resapan disekitar 
lereng tidak diperkenankan. 

4. Kelongsoran dapat terjadi apabila terdapat aliran air pada permukaan tanah, hal 
ini disebabkan oleh kurang nya daya serap tanah terhadap air hujan 
(permeabilitas). Sehingga dalam menanggulangi longsor dapat dilakukan 
dengan cara membuat saluran-saluran drainase yang terbuat dari U-dith, batu 
kali, Box culvert dan lain-lain. 

5. Untuk melindungi butiran tanah dari benturan air hujan, perlu dilakukan 
penanaman pepohonan yang memiliki daun rindang. 

 
5.2 Saran 
 
 Dalam upaya untuk menanggulangi terjadinya longsor, maka penulis 
menyarankan sebagai berikut: 
1. Memberikan wawasan kepada masyarakat tentang bahaya longsor, tanda-tanda 

akan terjadinnya longsor sejak dini dengan harapan dapat menumbuhkan sikap 
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peduli pada lingkungan, tidak merubah atau menambah beban pada sekitar 
lereng tanpa ada suatu perencanaan terlebih dahulu, serta tetap menjaga 
kelestarian lingkungan. 

2. Menetapkan jalur evakuasi dan mengadakan pelatihan tanggap darurat longsor 
pada warga.  

3. mengalih fungsikan lahan pertanian, dari lahan basah menjadi lahan kering. 
4. Menanam pohon yang berdaun rindang disekitar lereng. 
5. Membuat saluran drainase yang kedap air. Dapat terbuat dari pasangan batu 

kali, U-Dith dan lain sebagainya. Dimana saluran ini berfungsi untuk 
mengendalikan air permukaan yang tidak mampu diserap lagi oleh tanah. 

6. Menstabilkan lereng dengan dinding penahan tanah seperti talud, sitepile, 
diafragma wall dan lain-lain. 

7. Agar supaya menghindari pembuatan sumur resapan maupun kolam retensi 
disekitar lereng. 

8. Tidak mendirikan bangunan tinggi disekitar lereng (High Raises Building). 
9. Menjaga permukaan tanah tetap terlindungi oleh tanaman dan pohon. Sehingga 

dalam penebangan harus diatur, sehingga lereng tetap terlindungi.  


