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ABSTRAK 

 

Telah dilakukan penelitian mengenai identifikasi lapisan batuan daerah rawan longsor  berdasarkan nilai 

kecepatan gelombang geser (vs) di Desa Pengembur, Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui batuan penyusun dan ketebalan lapisan batuan yang berpotensi terjadi tanah longsor 

menggunakan metode Refraction Microtremor (ReMi). Pengambilan data dilakukan pada 10 titik 

pengukuran dengan luas daerah penelitian 30.360 m
2
. Pengolahan data menggunakan program Pickwin 

dan program Wave Eq untuk memperoleh profil kecepatan gelombang geser dan pemodelan dalam bentuk 

2-D menggunakan software CorelDraw X7. Hasil akhir dari penelitian ini didapatkan batuan penyusun 

yang dapat memicu terjadi tanah longsor yaitu lapisan tanah lunak yang terdiri dari endapan tanah kohesi 

rendah, tanah lempung lapuk, pasir tersaturasi air, dan pasir tidak terkonsolidasi yang memiliki ketebalan 

mencapai 3,7 meter. Dari hasil penampang interpretasi menunjukkan setiap lintasan memiliki potensi 

terjadi longsor dengan arah longsoran dari arah timur ke barat. Berdasarkan jenis longsoran yang mungkin 

terjadi adalah longsoran translasi dengan kawasan rawan bencana longsor zona tipe C. 

 

.Kata Kunci: longsor, mikrotremor, seismik refraksi 

 

ABSTRACT 

 

The research has been done to identify rock layer of landslide prone area based on shear wave velocity 

value (vs) in Pengembur Village, Central Lombok Regency. This study aims to find out the rock 

composition and the thickness of rock layers that have the potential to occur landslide using Refraction 

Microtremor (ReMi) method. The data were collected at 10 measurement points with the research area 

30,360 m
2
. Data processing usingprogram Pickwin andprogram Wave Eq to obtain shear wave velocity 

profile and modeling in 2-D form using software CorelDraw X7. The final result of this research is got the 

constituent rock which can trigger landslides that soft soil layers consisting ofsediment, a low cohesion 

soil  clay weathered, water saturated sand and unconsolidated sand which has a thickness of 3.7 meters. 

From the interpretation cross-sectional results show that each track has the potential to occur landslide 

with the direction of landslide from east to west direction. Based on the type of avalanche that may occur 

is the avalanche of translations with areas prone to landslide type C. 

Keywords: landslide, microtremor, refraction seismic 

 

 

 



   

1. Pendahuluan 

Bencana alam adalah suatu peristiwa alam 

yang mengancam dan mengganggu kehidupan 

manusia, salah satunya adalah tanah longsor. 

Menurut Indeks Resiko Bencana Indonesia tahun 

2013 menyatakan bahwa tanah longsor merupakan 

salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan 

maupun pencampuran keduanya, menuruni atau 

keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah 

atau batuan penyusun lereng. Bencana tanah longsor 

menimbulkan banyak kerugian seperti korban jiwa, 

kerusakan fasilitas infrastruktur, dan hilangnya 

lapisan tanah (top soil) yang subur sehingga 

produktivitas tanah menurun. Adapun faktor-faktor 

yang menyebabkan tanah longsor adalah topografi 

kemiringan lereng, keadaan tanah (tekstur dan 

struktur lapisan), curah hujan, gempa bumi, dan 

keadaan vegetasi lahan (Nandi, 2007). 

Kabupaten Lombok Tengah berada di  posisi 

ke-5 dalam kelas rawan bencana alam di Nusa 

Tenggara Barat (BNPB, 2011), salah satunya yang 

akan dikaji dalam penelitian ini yaitu bencana tanah 

longsor. Bencana tanah longsor berkaitan dengan 

sudut kemiringan lereng, adanya batuan yang tidak 

dapat menyerap air, batuan tidak kompak, vegetasi 

lahan, dan intensitas curah hujan tinggi di suatu 

daerah. Salah satu daerah yang berada di Lombok 

Tengah yang memenuhi ciri-ciri daerah berpotensi 

longsor adalah Desa Pengembur.  

Desa Pengembur merupakan salah satu desa 

yang berada di Kecamatan Pujut yang didominasi 

oleh perbukitan. Daerah ini memiliki kemiringan 

lereng 5% hingga 15% (2,9  hingga 8,5 ) dan curah 

hujan yang tinggi yang terjadi pada bulan Desember 

hingga bulan Maret (Badan Pusat Statistik , 2017).  

Berdasarkan vegetasi lahan di daerah ini sangat 

kurang, karena telah dijadikan areal pertanian dan 

pertambangan oleh warga setempat. Berdasarkan 

kondisi geologi, batuan penyusun litologi di daerah 

ini terdiri dari breksi, lava, dan tuff yang merupakan 

batuan hasil gunung api tua. Adapun hasil 

pelapukan dari batuan tersebut berupa tanah lanauan 

dan tanah lempung yang bersifat urai dan lepas 

sehingga berpotensi terjadi longsor. Sehingga perlu 

diadakan survey geofisika sebagai upaya mitigasi 

awal bencana tanah longsor untuk mengidentifikasi 

batuan penyusun bawah permukaan dan ketebalan 

lapisan yang berpotensi terjadi longsor. 

Geofisika adalah bagian dari ilmu kebumian 

yang mempelajari bumi menggunakan kaidah atau 

prinsip-prinsip fisika. Metode geofisika melibatkan 

pengukuran sifat fisika di permukaan bumi yang 

dapat memberikan informasi tentang struktur, 

komposisi, dan sifat batuan di bawah permukaan 

bumi. Penggunaan metode geofisika meliputi 

metode gaya berat, potensial spontan, polaritas 

terimbas, geolistrik relativitas, seismik, dan 

elektromagnetik. Salah satu metode geofisika yang 

akan digunakan untuk mengetahui lapisan batuan di 

bawah permukaan adalah metode Refraction 

Mictrotremor (ReMi). 

Metode Refraction Mictrotremor (ReMi) 

merupakan metode yang dapat merekam penjalaran 

gelombang geser di bawah permukaan dengan 

sensor data yang bersumber dari alam. Metode ini 

digunakan karena memiliki kelebihan yaitu 

pengoperasional lapangan lebih efektif dan memiliki 

akurasi dalam mendeteksi lapisan permukaan yang 

dangkal (Nausil, 2015). Oleh karena itu, metode ini 

sangat tepat digunakan untuk mendeteksi lapisan 

batuan derah rawan longsor. Hal ini menjadi 

pertimbangan dalam penelitian ini sehingga 

digunakan metode Refraction Mictrotremor (ReMi) 

untuk identifikasi lapisan batuan daerah rawan 

longsor. 

 

2. Metode Penelitian 

Penelitian ini terletak di sebuah bukit yang 

berada di Desa Pengembur , Kecamatan Pujut, 

Kabupaten Lombok Tengah   37 km dari pusat 

Kota Mataram dan ditempuh dengan perjalanan 

darat. Pengambilan data dilakukan pada 10 titik 

pengukuran dengan luas daerah penelitian 30.360 

m
2
. Gambar 1 menunjukkan posisi lintasan pada 

daerah penelitian. 

 
Gambar 1. Posisi lintasan pada daerah   penelitian. 

Peralatan utama yang digunakan dalam 

Seismograph PASSI MD 16S24-P, 24 buah 

geophone, kabel geophone, kabel trigger, dan untuk 

peralatan pendukung lainnya antara lain meteran, 

GPS (Global Positioning System), leptop. Adapun 

software yang digunakan untuk pengolahan data dan 

pemodelan penampang interpresi lapisan batuan 

yaitu software SeisImager, dan software CorelDraw 

X7. 

Pengukuran data di lapangan terlebih dahulu 

menentukan bentangan lintasan pengukuran 

menggunakan meteran dan menentukan titik center 

dengan memperhatikan kondisi lingkungan, 

memasang 24 buah geophone dengan interval 3 

meter sehingga jarak total masing-masing lintasan 

69 meter, menghubungkan semua geophone dengan 

alat utama Seismograph PASSI MD 16S24 –P 

menggunakan kabel konektor, mengoperasikan alat 



   

Seismograph PASSI MD 16S24-P, pengambilan 

data dilakukan dengan cara passive yaitu dengan 

cara membiarkan alat tersebut bekerja tanpa 

memberikan gangguan pada shoot point, perekaman 

data berupa penjalaran gelombang di bawah 

permukaan yang terekam secara otomatis pada alat 

Seismograph PASSI MD 16S24-P, Hasil akuisisi 

data seismik refraksi berupa data rekaman 

penjalaran gelombang pada setiap geophone yang 

tersimpan dalam bentuk file ATIN1#1.DAT.  

Dari hasil pengukuran data di atas, kemudian 

mendownload data yang terekam pada alat 

Seismograph PASSI MD 16S24-P, memilih salah 

satu data hasil rekaman pada setiap lintasan 

pengukuran. Setelah data terpilih kemudian diproses 

ke dalam software SeisImager. Data rekaman 

tersebut merupakan hubungan antara waktu (s) dan 

jarak (m) kemudian diinput pada program Pickwin 

untuk memperlihatkan penjalaran gelombang geser 

terhadap lapisan dibawah permukaan. Data 

hubungan antara waktu (s) dan jarak (m) yang telah 

diinput kemudian ditransformasi dengan 

menggunakan FFT (Fast Fourier Transform) agar 

data pengukuran yang berupa hubungan jarak dan 

waktu diubah menjadi hubungan antara kecepatan 

fase dan frekuensi. Hasil transformasi adalah berupa 

spektrum kurva dispersi yang berfungsi untuk 

menampilkan energi korelasi amplitudo gelombang. 

Spektrum Kurva dispersi yang telah didapatkan 

kemudian di picking pada warna yang menunjukkan 

korelasi energi amplitudo yang tinggi. Picking 

merepresentasikan kurva dispersi, yaitu kurva yang 

menggambarkan perubahan kecepatan fasa terhadap 

frekuensi gelombang. Setelah memperoleh spektrum 

kurva dispersi, kemudian langkah selanjutnya 

masuk ke program Wave Eq, sehingga didapatkan 

kurva dispersi hubungan antara kecepatan fasa dan 

frekuensi. Permodelan awal (initial model) 

bertujuan untuk proses inversi. Data hubungan 

antara kedalaman atau jarak (m) dan kecepatan 

gelombang S (m/s) yang diperoleh kemudian 

ditransformasi dengan menggunakan IFFT (Inverse 

Fast Fourier Transform) untuk mengubah domain 

kecepatan fase fungsi frekuensi menjadi kecepatan 

fungsi kedalaman untuk menggambarkan lapisan 

bawah permukaan. Dalam proses inversi dilakukan 

percocokan antara kurva dispersi dari ini initial 

model dan kurva dispersi hasil pengukuran melalui 

tahapan iterasi. Iterasi di lakukan pada Wave Eq 

yaitu pada Least Square Method untuk melakukan 

iterasi secara otomatis. Proses iterasi terus dilakukan 

hingga mencapai nilai RMSE (Root Mean Square 

Error). Nilai ini menunjukkan kedekatan kurva teori 

dengan pengukuran yang dapat dilihat dari nilai 

RMSE minimum. Semakin kecil nilai error yang 

dihasilkan dari proses iterasi dalam proses inversi, 

maka profil kecepatan gelombang geser yang 

diperoleh semakin baik. Dari proses iterasi diperoleh 

profil kecepatan gelombang geser yang 

menggambarkan kondisi lapisan bawah permukaan 

pada daerah penelitian. 

Pengolahan data menggunakan CorelDRAW 

X7 untuk membuat penampang interpretasi lapisan 

batuan rawan longsor secara manual  berdasarkan 

profil kecepatan gelombang geser yang diperoleh 

dari pengolahan data menggunakan software 

SeisImager. Membuat sketsa grafik 2 D yang 

merupakan hubungan antara jarak antara geophone 

dan kedalaman masing-masing  lintasan 

menggunakan Microsoft Exel. Penyisipan gambar ke 

dalam grafik dapat dilakukan dengan menggunakan 

Bitmap Pattern Fill di CorelDRAW X7. Gambar 

yang disisipkan sesuai dengan lagenda litologi. 

Setelah menyisipkan gambar, kemudian membuat 

garis bidang gelincir dan keterangan litologi batuan 

yang diperoleh dari hasil interpretasi profil 

kecepatan gelombang geser. 

 

3. Hasil  

Metode Refraction Microtremor merupakan 

metode geofisika yang menggunakan sumber 

Passive dari noise dekat permukaan. Pengambilan 

data dilakukan dengan cara passive yaitu dengan 

menggunakan sumber gangguan dari alam sebagai 

sumber energi. Kemudian data yang telah 

didapatkan merupakan hasil rekaman geophone. 

Hasil rekaman tersebut diperoleh dari tiap 

konfigurasi pasangan geophone dari setiap lintasan. 

Rekaman tersebut merupakan data seismik 

Refraktion Microtremor dalam domain waktu dan 

jarak kemudian di transformasikan ke dalam domain 

frekuensi terhadap kecepatan fase. Kemudian 

diinversi menggunakan IFFT (Inverse Fast Fourier 

Transform) untuk mengubah domain kecepatan fase 

fungsi frekuensi menjadi kecepatan fungsi 

kedalaman untuk menggambarkan lapisan bawah 

permukaan. Hingga hasil akhir diperoleh profil 

kecepatan gelombang geser pada masing-masing 

lintasan. Gambar 2 hingga Gambar 11 merupakan 

profil kecepatan gelombang geser dari masing 

masing lintasan. 

 
Gambar 2. Profil kecepatan gelombang geser pada 

lintasan 1. 

 
Gambar 3. Profil kecepatan gelombang geser pada 

lintasan 2 



   

 
Gambar 4. Profil kecepatan gelombang geser pada 

lintasan 3 

 

 
Gambar 5. Profil kecepatan gelombang geser pada 

lintasan 4 

 
Gambar 6. Profil kecepatan gelombang geser pada 

lintasan 5 

 
Gambar 7. Profil kecepatan gelombang geser pada 

lintasan 6 

 
Gambar 8. Profil kecepatan gelombang geser pada 

lintasan 7 

 
Gambar 9. Profil kecepatan gelombang geser pada 

lintasan 8 

 
Gambar 10. Profil kecepatan gelombang geser pada 

lintasan 9 

 
Gambar 11. Profil kecepatan gelombang geser pada 

lintasan 10 

Berdasarkan interpretasi litologi batuan bawah 

permukaan berdasarkan nilai kecepatan gelombang 

geser pada setiap lintasan memiliki perlapisan 

batuan yang bervariasi. Interpretasi  litologi batuan 

diambil berdasarkan asumsi bahwa kisaran 

kedalaman yang memiliki range nilai kecepatan 

gelombang yang hampir sama merupakan nilai 

untuk 1 lapisan yang diperoleh dari tabel klasifikasi 

jenis tanah. Ketebalan lapisan yang terdeteksi dari 

setiap lintasan mencapai 20 meter dari muka tanah.  

Pada lintasan 3 terdapat satu lapisan batuan 

yaitu lapisan tanah sedang yang diduga berupa 

endapan pasir setengah padat, gravel (kerikil), clay 

padat, pasir tersaturasi air, dan pasir tidak 

terkonsolidasi. Lapisan ini memiliki ketebalan 20 

meter dari permukaan tanah. Persentase error yang 

diperoleh tidak terlalu besar yaitu 0,08 %. Meskipun 

lapisan tanah sama, namun terdapat perbedaan 

variasi nilai kecepatan gelombang geser. Terlihat 

kecepatan gelombang yang semakin besar seiring 

dengan bertambahnya kedalaman, hal ini terjadi 

karena semakin dalam suatu lapisan tanah maka 

semakin padat atau semakin kompak material tanah 

tersebut. 

Pada lintasan 1, lintasan 4, lintasan 5, lintasan 

6, lintasan 7, lintasan 9, dan lintasan 10 terdapat dua 

lapisan batuan yaitu berupa lapisan tanah lunak dan 

lapisan tanah sedang. Lapisan pertama yaitu tanah 

lunak yang diduga berupa endapan tanah kohesi 

rendah sampai sedang, tanah lempung lunak, pasir 

tersaturasi air, dan pasir tidak terkonsolidasi. 

Lapisan kedua yaitu tanah sedang yang diduga 

terdiri dari endapan pasir setengah padat, gravel 

(kerikil), clay padat, pasir tersaturasi air, dan pasir 

tidak terkonsolidasi. Meskipun kedua lapisan yang 

diduga sama di lintasan teresbut, namun memiliki 

ketebalan dan persentase error yang berbeda-beda. 

Hal ini disebabkan karena kekompakan batuan 

penyusun disetiap lintasan memiliki nilai kecepatan 

gelombang geser yang berbeda-beda. 



   

Pada lintasan 2 terdapat tiga lapisan batuan 

yaitu berupa tanah lunak, tanah sedang, dan batuan 

lunak. Lapisan pertama yaitu tanah lunak yang 

diduga berupa endapan tanah kohesi rendah sampai 

sedang, tanah lempung lunak, pasir tersaturasi air, 

pasir tidak terkonsolidasi dengan ketebalan 3,7 

meter. Lapisan kedua yaitu tanah sedang yang 

diguga terdiri dari endapan pasir setengah padat, 

gravel (kerikil), clay padat, pasir tersaturasi air, 

pasir tidak terkonsolidasi dengan ketebalan 6,8 

meter. Lapisan ketiga yaitu batuan lunak yang 

diduga terdiri dari endapan pasir atau clay yang 

sangat padat, gravel (kerikil), pasir tersaturasi air, 

pasir tidak terkonsolidasi dengan ketebalan 9,5 

meter. Persentase error yang diperoleh sebesar 1,23 

%. Berdasarkan litologi batuan daerah penelitian 

terdapan singkapan lapisan pada dinding bukit 

berupa tanah lempung, pasir bercampur kerikil, 

pasir padat bercampur dengan bongkahan batu 

dengan ketinggian sekitar 9 meter. 

Hasil interpretasi batuan penyusun litologi 

berdasarkan nilai kecepatan gelombang geser dapat 

dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Interpretasi batuan penyusun litologi daerah 

penelitian berdasarkan nilai kecepatan 

gelombang geser. 

Lap 

(m) 

vs 

(m/s) 

% 

error 

Endapan 

Lintasan 1 

1 115 

0,02 

 Endapan tanah kohesi 

rendah sampai 

sedang, pasir 

tersaturasi air, pasir 

tidak terkonsolidasi 
2 166 

3 189  Endapan pasir 

setengah padat, 

gravel (kerikil), clay 

padat, pasir 

tersaturasi air, pasir 

tidak terkonsolidasi 

4 197 

5 204 

6 206 

Lintasan 2 

1 110 

1,23 

 Endapan tanah kohesi 

rendah sampai 

sedang, pasir 

tersaturasi air, pasir 

tidak terkonsolidasi 
2 179 

3 292 

 Endapan pasir 

setengah padat, 

gravel (kerikil), clay 

padat, pasir 

tersaturasi air, pasir 

tidak terkonsolidasi 
4 291 

5 386 

Endapan pasir atau 

clay yang sangat 

padat, gravel 

(kerikil), pasir 

tersaturasi air, pasir 

tidak terkonsolidasi 

 

Lintasan 3 

1 225 

0,08 

 Endapan pasir 

setengah padat, 

gravel (kerikil), clay 

padat, pasir 

tersaturasi air, pasir 

tidak terkonsolidasi 

2 243 

3 288 

4 293 

5 297 

6 308 

Lintasan 4 

 

1 

 

93  

 

0,54 

 

 

 

 Tanah lempung 

lunak, pasir 

tersaturasi air, pasir 

tidak terkonsolidasi 

2 188  Endapan pasir 

setengah padat, 

gravel (kerikil), clay 

padat, pasir 

tersaturasi air, pasir 

tidak terkonsolidasi 

3 236 

4 303 

5 342 

Lintasan 5 

1 116 

0,03 

 Endapan tanah kohesi 

rendah sampai 

sedang, pasir 

tersaturasi air, pasir 

tidak terkonsolidasi 

2 199  Endapan pasir 

setengah padat, 

gravel (kerikil), clay 

padat, pasir 

tersaturasi air, pasir 

tidak terkonsolidasi 

3 251 

4 279 

5 300 

6 307 

Lintasan 6 

1 113 

0,01 

 Endapan tanah kohesi 

rendah sampai 

sedang, pasir 

tersaturasi air, pasir 

tidak terkonsolidasi 
2 173 

3 202  Endapan pasir 

setengah padat, 

gravel (kerikil), clay 

padat, pasir 

tersaturasi air, pasir 

tidak terkonsolidasi 

4 216 

5 224 

6 226 

Lintasan 7 

1 70 

2,79 

 Endapan tanah kohesi 

rendah sampai 

sedang, tanah 

lempung lunak, pasir 

tersaturasi air, pasir 

tidak terkonsolidasi 
2 165 

3 206  Endapan pasir 

setengah padat, 

gravel (kerikil), clay 

padat, pasir 

tersaturasi air, pasir 

tidak terkonsolidasi 

4 262 

5 286 

6 289 

 

 

 

 



   

Lintasan 8 

1 101 

 

 

 

 

 

0,09 

 Endapan tanah kohesi 

rendah sampai 

sedang, pasir 

tersaturasi air, pasir 

tidak terkonsolidasi 
2 168 

3 203  Endapan pasir 

setengah padat, 

gravel (kerikil), clay 

padat, pasir 

tersaturasi air, pasir 

tidak terkonsolidasi 

4 225 

5 234 

6 236 

Lintasan 9 

1 97 

0,18 

 Endapan tanah kohesi 

rendah sampai 

sedang, tanah 

lempung lunak, pasir 

tersaturasi air, pasir 

tidak terkonsolidasi 
2 165 

3 199  Endapan pasir 

setengah padat, 

gravel (kerikil), clay 

padat, pasir 

tersaturasi air, pasir 

tidak terkonsolidasi 

4 226 

5 232 

6 233 

Lintasan 10 

1 101 

0,16 

 Endapan tanah kohesi 

rendah sampai 

sedang, tanah 

lempung lunak, pasir 

tersaturasi air, pasir 

tidak terkonsolidasi 

2 185  Endapan pasir 

setengah padat, 

gravel (kerikil), clay 

padat, pasir 

tersaturasi air, pasir 

tidak terkonsolidasi 

3 235 

4 274 

5 290 

6 307 

 

4. Pembahasan 

Hasil interpretasi kesepuluh lintasan 

menunjukkan bahwa di daerah penelitian berpotensi 

terjadi longsor yang ditunjukkan dengan berhasil 

diidentifikasi lapisan tanah lunak yang merupakan 

lapisan rawan longsor dan dikaitkan dengan faktor-

faktor penyebab tanah longsor di lokasi penelitian. 

Pendugaan mengenai litologi tanah lunak yang 

merupakan lapisan rawan longsor yang diduga 

terdiri dari endapan tanah kohesi rendah hingga 

sedang, tanah lempung lunak, pasir tersaturasi air, 

dan pasir tidak terkonsolidasi. Dimana lapisan tanah 

lunak ini bersifat lepas sehingga pada daerah miring 

lapisan ini yang akan menjadi material longsoran.  

Dengan adanya kohesitas tanah yang rendah 

membuat air dapat menembus sampai tanah yang 

kedap air (tanah sedang) yang nantinya akan 

berperan sebagai bidang gelincir, maka tanah 

menjadi licin dan tanah lunak diatasnya yang 

berperan sebagai material longsor akan bergerak 

mengikuti kemiringan lereng karena adanya faktor 

gaya gravitasi dan ditambah dengan faktor adanya 

curah hujan yang tinggi di daerah penelitian yang 

terjadi pada bulan Desember sampai bulan Maret.  

Selain faktor lapisan batuan rawan longsor, 

curah hujan, dan kemiringan lereng. Vegetasi lahan 

di daerah penelitian juga dapat memicu terjadinya 

tanah longsor. Hal ini dapat terjadi karena lahan 

yang berada di lereng bukit dijadikan sebagai lokasi 

eksploitasi untuk pertambangan. Selain itu, fungsi 

lahan di lokasi penelitian dijadikan areal pertanian 

yang ditanami tumbuhan yang berarkar pendek 

seperti tanaman jagung dan semak belukar. Hal ini 

dapat memicu terjdinya tanah longsor karena daya 

ikat tanah lunak pada akar sangat kurang sehingga 

batuan penyusun litologi berupa endapan tanah 

kohesi rendah hingga sedang, tanah lempung lunak, 

pasir tersaturasi air, dan pasir tidak terkonsolidasi 

mudah tergerus kebawah. Hasil interpretasi lapisan 

batuan rawan longsor dapat dilihat pada Gambar 12 

hingga Gambar 16. 

 

Gambar 12. Penampang Interpretasi lapisan batuan 

rawan longsor lintasan 1 dan 2 

 

Gambar 13. Penampang Interpretasi lapisan batuan 

rawan longsor lintasan 3 dan 4 



   

 
Gambar 14. Penampang Interpretasi lapisan batuan 

rawan longsor lintasan 5 dan 6 

 

Gambar 15. Penampang Interpretasi lapisan batuan 

rawan longsor lintasan 7 dan 8 

 
Gambar 15. Penampang Interpretasi lapisan batuan 

rawan longsor lintasan 9 dan 10 

Berdasarkan interpretasi tersebut, setiap 

lintasan pengukuran memiliki potensi terjadinya 

tanah longsor karena memiliki kemiringan lereng 

sekitar 11,2 derajat hingga 12,9 derajat dan 

termasuk dalam zona rawan longsor zona C. Dari 

hasil interpretasi lapisan batuan dan kemiringan 

lereng, longsoran yang dapat terjadi dilokasi 

penelitian ini yaitu translasi slide. Karena 

translation slide (longsoran translasi) terjadi pada 

bidang gelincir yang hampir lurus dan sejajar 

dengan muka tanah yang dapat dilihat pada gambar 

penampang interpretasi lapisan batuan rawan 

longsor pada (Lampiran IV). Longsoran jenis ini 

diduga akan terjadi pada setaip lintasan pengukuran. 

Namun dari kesepuluh lintasan yang memiliki 

dampak negatif jika terjadi tanah longsor adalah 

lintasan 9 dan lintasan 10 yang mengarah dari timur 

ke barat karena dibawah lereng terdapat pemukiman 

penduduk. 

5. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa batuan 

penyusun litologi daerah penelitian yang berpotensi 

terjadi tanah longsor karena terdapat lapisan tanah 

lunak. Lapisan tanah lunak terdiri dari endapan 

tanah kohesi rendah, tanah lempung lapuk, pasir 

tersaturasi air, dan pasir tidak terkonsolidasi yang 

memiliki ketebalan mencapai 3,7 meter. Dari hasil 

penampang interpretasi lapisan batuan rawan 

longsor menunjukkan setiap lintasan pada daerah 

penelitian memiliki potensi terjadi longsor dengan 

arah longsoran dari timur ke arah barat. Berdasarkan 

jenis longsoran yang mungkin terjadi adalah 

longsoran translasi dengan kawasan rawan bencana 

longsor zona tipe C. 
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