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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Secara umum di Kabupaten Bantul merupakan daerah yang terletak 

pada morfologi punggungan hingga perbukitan di wilayah timur dari 

Kabupaten Bantul. Morfologi punggungan ini yang menyebabkan daerah 

Kabupaten Bantul menjadi daerah yang rawan terhadap bencana longsor 

dikarenakan pegunungan morfologi ini merupakan pegunungan yang 

terdiri dari batuan gunung api dan batu gamping. Desa-desa ini seakan 

merupakan lereng batas antara morfologi dataran rendah depresi 

(graben) Yogyakarta dengan morfologi dataran tinggi Wonosari di 

bagian timur.  

Dalam menentukan daerah rawan bencana tanah longsor Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul sudah 

memiliki kriteria dan kategori tersendiri untuk menentukan daerah 

tersebut masuk kedalam zona merah (tinggi), kuning (sedang) dan hijau 

(rendah) peraturan ini berdasarkan pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 

2 Tahun 2012. Dalam menentukan zona daerah rawan tersebut BPBD 

Kabupaten Bantul melakukan penelitian dan pengamatan secara 

langsung kedaerah yang dirasa masuk kedalam daerah rawan longsor, 

dari penelitian yang ada kemudian dikumpulkan data-data yang 
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dibutuhkan untuk melakukan perhitungan. Perhitungan ini dibuat untuk 

menentukan zona daerah per kepala keluarga. 

Berdasarkan data pada tahun 2014 terdapat total 110 rumah yang 

masuk kedalam area ancaman daerah rawan bencana tanah longsor, yaitu 

kriteria zona merah 43 KK, tidak ada KK yang masuk dalam kriteria 

zona kuning dan zona hijau 63 KK data ini berdasarkan data desa 

Sendangsari Kabupaten Bantul yang diambil dari Buku Kajian Tanah 

Longsor Kecamatan Dlingo (Desa Jatimulyo dan Desa Terong) dan 

Kecamatan Pajangan (Desa Guwosari, Desa Triwidadi, dan Desa 

Sendangsari) tahun 2014. Mempertimbangkan hal tersebut maka 

diperlukan suatu sistem yang dapat mendukung kinerja dari BPBD 

Kabupaten Bantul dalam menentukan daerah rawan bencana tanah 

longsor. 

Metode TOPSIS memiliki konsep dimana alternatif yang terpilih 

merupakan alternatif terbaik yang memiliki jarak terpendek dari solusi 

ideal positif dan jarak terjauh dari solusi ideal negatif. Banyaknya faktor 

yang dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan, maka 

semakin relatif sulit juga untuk mengambil keputusan terhadap suatu 

permasalahan. Mempertimbangkan banyaknya faktor atau kriteria yang 

digunakan untuk melakukan pengambilan keputusan maka metode 

TOPSIS digunakan sebagai suatu upaya untuk menyelesaikan 

permasalahan multiple criteria decision making yang disebabkan 

konsepnya yang sederhana dan mudah dipahami, komputasinya efisien 
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dan memiliki kemampuan untuk mengukur kinerja relatif dari alternatif-

alternatif keputusan.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, permasalahan-

permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini yakni : Bagaimana 

membuat sistem identifikasi zona rawan bencana dengan menggunakan 

metode Technique Order Preference by Similarity To Ideal Solution  

(TOPSIS). 

 

1.3 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup digunakan agar pembahasan lebih terarah dan sesuai 

tujuan. Ruang lingkup yang ditentukan sebagai berikut : 

1. Sistem aplikasi ini mencakup satu desa yaitu Desa Sendangsari 

Kabupaten Bantul. 

2. Sistem aplikasi ini akan memproses hasil penilaian berdasarkan kriteria 

yang nantinya akan menghasilkan kelas indeks tinggi atau merah, kelas 

indeks sedang atau kuning dan kelas indeks rendah atau hijau penentuan 

ini berdasarkan pada Peraturan Kepala BNPB No. 2 Tahun 2012.  

3. Kriteria yang digunakan yaitu tesktur tanah, ketebalan solum tanah, 

tingkat pelapukan batuan, kemiringan lereng, morfologi daerah, sejarah 

longsor, penggunaan lahan, kerapatan vegetasi, curah hujan. 
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4. Kriteria dan pembobotan ditentukan oleh pihak BPBD Kabupaten 

Bantul. 

5. Alternatif yang digunakan adalah data setiap KK. 

6. Akurasi metode TOPSIS dengan hitungan manual. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu membuat suatu sistem identifikasi 

yang dapat digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan 

dalam menentukan kawasan daerah rawan bencana menggunakan Metode 

Technique Order Preference by Similarity To Ideal Solution  (TOPSIS) di 

kabupaten Bantul. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari aplikasi yang dibuat adalah diharapkan dapat membantu 

dalam pengambilan keputusan kawasan daerah rawan bencana. 

 

1.6 Sistematika Laporan 

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut : 

1.6.1 BAB 1  PENDAHULUAN  

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan skripsi.  
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1.6.2 BAB 2  TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

Pada bab ini akan dipaparkan beberapa sumber yang dijadikan acuan 

penelitian dan dasar teori yang mendukung dan mendasari penulisan 

skripsi ini.  

1.6.3 BAB 3  METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai analisis metode atau teknologi 

untuk mengerjakan penelitian ini dan perancangan sistem aplikasi yang 

akan dibuat untuk menyelesaikan skripsi ini. 

1.6.4 BAB 4  :  IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini akan dipaparkan implementasi dari sistem yang 

dirancang pada bab sebelumnya dan dibahas tentang sistem yang sudah 

dibuat apakah sudah sesuai dengan tujuan penelitian ini dibuat.  

1.6.5 BAB 5  :  PENUTUP 

Pada bab ini akan diberikan kesimpulan mengenai permasalahan yang 

dibahas berdasarkan serangkaian penelitian yang dilakukan. Selain itu, 

pada bab ini juga akan diberikan saran untuk pengembangan selanjutnya. 

 

 


