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ABSTRAK 

Evanryd Siahaan. NIM. 3133331018. Analisis Kerusakan Permukiman dan 

Lahan Pertanian Akibat Lahar Dingin Erupsi Gunungapi Sinabung di Desa 

Sukatendel, Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo, November 2017. Skripsi. 

Jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan 

2018. 

Penelitian ini  bertujuan untuk (1) mengetahui persebaran lahar dingin di 

Desa Sukatendel, (2) mengetahui kerusakan permukiman akibat lahar dingin 

pasca erupsi Gunungapi Sinabung di Desa Sukatendel, (3) mengetahui kerusakan 

pertanian akibat lahar dingin pasca erupsi Gunungapi Sinabung di Desa 

Sukatendel, (4) mengetahui kerusakan jalan akibat lahar dingin pasca erupsi 

Gunungapi Sinabung di Desa Sukatendel. 

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2017 di Desa Sukatendel, Kecamatan 

Tiganderket, Kabupaten Karo. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah 

seluruh wilayah permukiman dan lahan pertanian di Desa Sukatendel yang 

terlanda lahar dingin. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah teknik 

observasi, teknik pengukuran, teknik studi dokumentasi, teknik wawancara dan 

interpretasi citra. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) persebaran lahar dingin di Desa 

Sukatendel terdapat di permukiman, lahan pertanian dan jalan. Luas wilayah yang 

terdampak banjir lahar dingin adalah 79,53 ha atau 18,76% dari total luas wilayah. 

(2) Kerusakan permukiman akibat lahar dingin pasca erupsi Gunungapi Sinabung 

di Desa Sukatendel adalah 19 bangunan rumah atau 4,16% dari jumlah seluruh 

bangunan rumah. Kategori kerusakan permukiman didominasi kategori rusak 

berat yaitu 7 rumah dan yang paling sedikit kategori rusak ringan 2 rumah. (3) 

Kerusakan lahan pertanian akibat lahar dingin pasca erupsi Gunungapi Sinabung 

di desa Sukatendel adalah 71,95 ha atau 23,75% dari luas seluruh wilayah lahan 

pertanian di Desa Sukatendel. Kerusakan lahan pertanian yang paling luas yaitu 

kategori rusak berat dengan luas 25,62 ha dan lahan pertanian yang paling ringan 

kategori tidak rusak dengan luas 12,95 ha. (4) Kerusakan jalan akibat lahar dingin 

pasca erupsi gunungapi sinabung di Desa Sukatendel adalah 75 m atau 1,6% dari 

panjang jalan seluruhnya yang tersebar di 4 titik dengan 2 kategori yaitu tidak 

rusak dan rusak berat.  

 

  


