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ANALISIS DINDING PENAHAN PADA TANAH PASIR 
DENGAN VARIASI KEDALAMAN MUKA AIR TANAH 

BERDASARKAN PRINSIP PROBABILITAS 
 

ABSTRAKSI 
Dinding penahan tanah adalah suatu konstruksi bangunan yang dibangun 

untuk menstabilkan tanah yang ditimbulkan oleh tanah urug atau tanah asli yang 
labil. Model deterministik hanya menggunakan satu nilai propertis tanah tertentu 
yang dianggap mewakili, sedangkan konsep probabilitas memakai semua data 
properti tanah yang ada mengakomodasi setiap variasi yang terjadi. Pada tugas 
akhir ini akan membahas tentang analisa stabilitas dinding penahan tanah gravitasi 
dengan membandingkan perhitungan manual dan perhitungan prinsip probabilitas 
dengan menggunakan data CPT diambil dengan  jenis tanah pasir di lokasi Sungai 
Jamuna, Bangladesh dengan kedalaman 10 meter.  

Tahap-tahap pengerjaan tugas akhir ini pertama mengkonversikan 
ketahanan ujung konus (qc) dari data CPT ke dalam sudut gesek dalam yang 
kemudian dianalisis dengan menggunakan metode statistik untuk menentukan 
distribusi frekuensinya dan memastikan parameter statistik seperti mean, standar 
deviasi dan koefisien variasi. Digunakan 4 jenis distribusi, yaitu : distribusi 
normal, gamma, beta, dan log-normal yang dianalisis dengan program MATLAB 
7. Pengujian kesesuain distribusi frekuensi menggunakan metode Uji Chi-
Kuadrat. Kemudian membandingkan perhitungan manual dan perhitungan prinsip 
probabilitas. Dengan dua variasi dinding penahan tanah, yaitu variasi I dengan 
muka air tanah 1 meter di bawah permukaan tanah dan variasi II dengan muka air 
tanah 3 meter di bawah permukaan tanah. 

Hasil yang diperoleh dari analisis adalah nilai distribusi yang paling 
mewakili data sondir adalah pada distribusi normal dengan nilai χ² best fit 
distribution sebesar 1,2277. Dari hasil analisis dengan metode manual dan analisis 
program Crystal Ball, nilai angka keamanan pada variasi dinding penahan I 
dengan muka air tanah 1 meter Fgs = 0,8864; Fgl = 1,8747; dan F daya dukung 
(Hansen&Vesic) = 2,2285 (manual) dan pada variasi dinding penahan II dengan 
muka air tanah 3 meter sebesar Fgs = 1,1463; Fgl = 2,6429; dan F daya dukung 
(Hansen&Vesic) = 3,8763 (manual).. Dari hasil perhitungan Crystal Ball dengan 
F> 1 adalah variasi I Fgs = 4,23%, Fgl = 100% dan F daya dukung (Hansen&Vesic) 
= 99,66% dan variasi II  Fgs = 87,84%, Fgl = 100% dan F daya dukung 
(Hansen&Vesic) = 100%. Dari hasil di atas kedua variasi dinding penahan tidak 
aman terhadap penggeseran, penggulingan dan terhadap daya dukung baik dari 
perhitungan metode manual maupun analisis program Crystal Ball. 

Kata kunci : CPT, Stabilitas Penggeseran, Stabilitas Penggulingan, Stabilitas 
Keruntuhan terhadap Daya Dukung, Hansen & Vesic, MATLAB 7, Crystal 
Ball 
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I.   PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Di Negara Indonesia sering terjadi bencana tanah longsor karena curah 

hujan yang tinggi. Oleh karena itu banyak masyarakat Indonesia menggunakan 

dinding penahan tanah untuk menghindari bahaya tanah longsor. Dinding penahan 

tanah berfungsi untuk menyokong tanah serta mencegah dari bahaya longsor. 

Konsep analisis dengan pendekatan probabilitas menjadi solusi mutakhir 

untuk mengatasi kurang telitinya model deterministik. Cara deterministik hanya 

menggunakan satu nilai propertis tanah tertentu yang dianggap mewakili, 

sedangkan konsep probabilitas memakai semua data properti tanah yang ada 

mengakomodasi setiap variasi yang terjadi. Salah satu properti tanah yang 

menunjukkan tingginya variasi data adalah hasil Cone Penetration Test (CPT) 

yang dapat dilihat pada nilai tahanan konus (qc) maupun hambatan lekat (fs) dari 

hasil CPT. Pengolahan data CPT yang akan digunakan dalam analisis model 

probabilitas yang selanjutnya dipakai untuk analisis stabilitas dinding penahan. 
dengan menggunakan 2 variasi dinding penahan, yaitu variasi I dengan muka air 

tanah 1 meter dan variasi II dengan muka air tanah 3 meter.  

II.   TINJAUAN PUSTAKA 

A. Bencana Tanah Longsor 

Tanah longsor adalah material pembentuk lereng yang berupa bebatuan, 

tanah atau material campuran batuan dan tanah yang bergerak ke bawah atau 

keluar lereng.  

B. Dinding Penahan Tanah 

Dinding penahan tanah adalah suatu konstruksi bangunan yang dibangun 

untuk menstabilkan tanah yang ditimbulkan oleh tanah urug atau tanah asli yang 

labil. Fungsi dari dinding penahan tanah adalah untuk menahan tekanan tanah 

akibat parameter tanah yang buruk sehingga longsor dapat dicegah.  

C. Pengujian Penetrasi Bikonus Belanda 

Hasil dari pengujian penetrasi bikonus belanda (sondir) adalah nilai 

tahanan konus (qc). Untuk tanah pasir, menurut Mayerhof (1956) untuk 



3 

 

perbandingan nilai tahanan konus dengan nilai N dari uji SPT menggunakan 

persamaan sebagai berikut: 

qc = 4N  

Dari hasil perbandingan tersebut kemudian dikorelasikan ke sudut gesek 

dalam (φ) dengan tabel II.2 : 

Tabel II.2. Hubungan antara kepadatan relatif, sudut geser dalam nilai N dari 
tanah pasir (Mayerhof, 1974). (Sumber : Pusat Litbang SDA, DPU,2005) 

 
Nilai N 

 
Klasifikasi 

Kepadatan Relatif 
 (Dr),(%) 

Sudut gesek dalam (φ) 
(°) 

0 – 4 
4 – 10 
10 – 30 
30 – 50 

> 50 

Sangat lepas 
Lepas  

Agak rapat (sedang) 
Padat  

Sangat padat 

0 – 15 
15 – 35 
35 – 65 
 65 – 85 
85 – 100 

<30 
30 – 35 
35 – 40 
40 – 45 

> 45 
 

III .   LANDASAN TEORI 

A. Statistik 

Secara umum statistika adalah pengetahuan yang berkaitan dengan metode 

pengetahuan yang berkaitan dengan metode, teknik atau cara mengumpulkan, 

mengolah, menganalisis dan menginterprestasikan data untuk disajikan secara 

lengkap dalam bentuk yang mudah dipahami. Istilah statistika dalam bahasa 

Inggris adalah statistics, berbeda dengan statistik adalah statistic. 

B. Pengukuran dan Tampilan Data 

Pemilihan jumlah kelas interval untuk jumlah data yang besar dapat 

menggunakan persamaan Sturges, yaitu : 

 k = 1 + 3,3 log n (1) 

dengan: k  = jumlah interval kelas 

n  = jumlah data 

Salah satu parameter statistik yang sering digunakan dalam analisis adalah 

nilai tengah (mean). Maka nilai mean adalah : 

� �  � �  � ����
�	
 �  �
 �  �� �   �  ���  

 (2) 
Parameter yang lain yang sering dipakai adalah standar deviasi yang dapat 

ditentukan dengan rumus berikut : 



4 

 

� �  �� ��
 �  ����� � 1��
�	
  

 
(3) 

Karena µ dan σ merupakan parameter dengan dimensi yang sama, maka 

koefisien variasi adalah parameter statistik tak berdimensi yang ditentukan 

menurut persamaan : � �  ��  
(5) 

 

C. Distribusi Probabilitas 

1. Distribusi normal . 

Distribusi kontinyu yang paling penting dan paling banyak digunakan di 

lapangan adalah distribusi normal. Distribusi normal sering disebut juga dengan 

distribusi Gauss yang mempunyai persamaan fungsi X. 

2. Distribusi Gamma. 

Meskipun distribusi normal dapat digunakan untuk menyelesaikan banyak 

persoalan dalam geoteknik analisis, masih terdapat banyak situasi ketika tipe 

fungsi kepadatan probabilitas lain diperlukan, seperti distribusi gamma yang 

diturunkan dari fungsi gamma (Walpole, dkk, 1998).  

3. Distribusi Beta. 

Persamaan fungsi kepadatan probabilitas untuk distribusi beta α dan β 

adalah parameter yang harus lebih besar dari nol dan B adalah fungsi beta 

(Farrington etal.1999).  

4. Distribusi Log-normal. 

Distribusi Log-normal dipakai dalam banyak aplikasi di lapangan. 

Distribution ini digunakan ketika transformas logaritma natural (ln) menghasilkan 

distribusi normal (Limpert et al. 2001).  

 
D. Uji Chi-Kuadrat 

Uji Chi-Kuadrat dapat dipakai untuk menentukan sejauh mana distribusi-

distribusi teoritis (distribusi normal, gamma, beta, log-normal ) sesuai dengan 

distribusi-distribusi empiris yang diperoleh dari data sample (Spiegel, 1994). Uji 
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Chi-Kuadrat didasarkan pada sejauh mana kesesuaian antara frekuensi-frekuensi 

yang diamati dengan frekuensi-frekuensi yang diharapkan muncul dari distribusi 

yang diperkirakan sebelumnya, yang dapat dihitung dengan formula dibawah ini : �� � ∑ ������������	
   (6) 

 
E. Program MATLAB 

MATLAB merupakan salah satu paket aplikasi matematika yang cepat untuk 

digunakan sebagai alat pemecahan masalah matematika secara numerik. MATLAB 

menyediakan sebuah lingkungan interaktif dengan berbagai keandalan dan 

keakuratan dalam membangun sebuah fungsi matematika. 

F. Tekanan Tanah Lateral 

Menurut teori Rankine (1857) pada permukaan tanah horizon (β=0) 

tekanan tanah aktif dapat dihitung dengan persamaan : 

       (7) 
 

Sedangkan tekanan tekanan tanh aktif total (Pa) dihitug dengan persamaan: 
 Pa = 0,5 H2 γ Ka (untuk luas diagram segitiga)    (8) 
 Pa = H2 γ Ka (untuk luas diagram persegi panjang)    (9) 

Dengan titik tangkap gaya pada H/3 dari dasar dinding penahan.  

F. Analisis Stabilitas Dinding Penahan Tanah 

1. Analisis Stabilitas terhadap Penggeseran 

Faktor aman terhadap penggeseran (Fgs), dirumuskan sebagai berikut : 

Fgs  = 5,1≥
∑
∑

h

h

P

R

                                                   (10) 
• Untuk tanah c- φ (φ > 0 dan c > 0) 

bah WtgBcR δ+=∑        (11) 

Faktor aman terhadap stabilitas penggeseran dasar fondasi (Fgs) minimum 

diambil 1,5. Bowles (1997), menyarankan agar Fgs  ≥  1,5 untuk tanah dasar 

granuler. 

2. Analisis Stabilitas terhadap Penggulingan 

Faktor aman terhadap pengguligan (Fgl), dirumuskan sebagai berikut : 

[ ]
2

54tan
sin1

sin1 2 ϕ
ϕ
ϕ −=

+
−=aK
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Fgl  = 
∑
∑

gl

w

M

M

          (12) 
Faktor aman terhadap stabilitas penggulingan (Fgl) tergantumg pada jenis 

tanahnya, yaitu Fgl  ≥  1,5 untuk tanah dasar granuler.  

3. Analisis Stabilitas terhadap Keruntuhan Kapasitas Daya Dukung Tanah 

Persamaan kapasitas daya dukung tanah pada tugas akhir ini memacu pada 

persamaan kapasitas dukung Vesic (1975) dan Hansen (1970). Persamaan ini 

digunakan untuk menghitung kapasitas dukung ultimit pada beban miring dan 

eksentris, yaitu : 

qu = dciccNc + dqiqDfγNq + dγiγ0,5BγNγ   (13) 
Faktor aman terhadap keruntuhan kapasitas dukung didefinisikan sebagai : 

F =                                                                           (14) 
 

G. Program Crystal Ball 

Crystal Ball merupakan salah satu program aplikasi matematika yang cepat 

digunakan untuk membantu memecahkan masalah matematika. Crystal Ball dapat 

membantu dalam mengerjakan perhitungan-perhitungan matematis distribusi dan 

statistik deskriptif.Crystal Ball terdapat kemampuan menghitung, visualisasi, 

permodelan, simulasi, alogaritma, probabilitas, serta analisa data. 

IV.  METODE PENELITIAN 

A. Umum 

Pada penelitian kali ini permasalahan yang diangkat adalah menganalisis 

data CPT-Test dengan mengakomodasi segala variasi yang muncul, yang pada 

akhirnya menampilkan seluruh data tersebut ke dalam bentuk distribusi frekuensi. 

B. Data Penelitian 

Data penelitian yang dibutuhkan adalah data CPT  tanah pasir yang diambil 

di lokasi sungai Jamuna, Bangladesh. 

C. Alat Bantu Penelitian 

1. Program Microsoft Office 2007 

2. Program Gambar (Autocad 2008) 

3. Program MATLAB v7.0.1 

4. Program Crystal Ball 

3≥
q

qu

'B

V
q =
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V. ANALISA DAN PEMBAHASAN 

A. Pengambilan Data CPT 

Data sondir diambil dari hasil pengujian sondir tanah pasir murni di sungai 

Jamuna, Bangladesh. Hasil pengujian data sondir yang berupa data tahanan ujung 

konus, dikorelasikan ke dalam sudut gesek dalam (φ) dengan kedalaman sampai 

dengan 10 m. 
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Gambar V.1 Grafik hubungan h, qc dan sudut φ 

 
B. Analisa Statistik 

1. Analisa dengan Program MATLAB 

Menentukan jumlah kelas yang disyaratkan yaitu antara 5 sampai 20 dengan 

rumus Sturges, yaitu :  K = 1+3.3 log n = 1+3.3 log 715 = 11 kelas,  

 Hasil dari analisis statistik dengan menggunakan program MATLAB 7.0 

dapat dilihat pada gambar V.2 : 
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Gambar V.2. Uji statistik program MATLAB 7.0 
Tabel V.2. Hasil uji statistik untuk nilai χ² best fit distribution 

Distribusi Normal Lognormal Beta (β) Gamma (Г) 
χ² 1,2277 2,6688 8,4912 1,2709 

Pada Tabel V.2 diperoleh nilai yang paling fit adalah pada distribusi Normal  

2. Uji Chi-kuadrat ( χ²)  

Dengan nilai k = 11, m = 2, maka diperoleh nilai db(v) = 8. Dari tabel χ² 

(Chi-kuadrat) pada lampiran, dengan db = 8 dan α = 0.05, didapat nilai χ² = 

15.507. Dari hasil MATLAB, nilai χ² pada distribusi normal = 1,2277. H0 =  

1,2277 ≤ 15.507, maka diterima artinya data sudut gesek dalam dapat 

didistribusikan secara normal. 

C. Parameter-parameter Statistik 

1. Mean (rata-rata) � � ∑ !�� � !"#!"#!"# …#!%���	
 � 24727,9760 °

715
 = 34,858° 

2. Standar Deviasi (σ) 

� � &∑ �'��������
���	
 =&∑ 37219,680

(715-1)

n
i=1  = 7,220° ≈ 7° 

3. Koefesien Variasi (V) � � �!( � 7,220

34,585
   = 0,2088 

D. Analisa Stabilitas Dinding Penahan Manual 

Analisis stabilitas dinding penahan pada tanah pasir murni dengan = 17 

kN/m3, γsat = 19 kN/m3, berat isi air γw = 10 kN/m3. Kemudian dihitung nilai 

keamanannya. Dengan variasi I 1 meter dan variasi II 3 meter.
                                                                        Variasi I, dengan muka air tanah 1 meter : 
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m.a.t

Pasir
Murni

Campuran

pa1

pa1 pa2 pa3O

I

II
H2

H1
Pa1

Pa2

Pa3
Pa4

 
Gambar. V.3. Gambar Dinding Penahan Tanah Variasi I 

 
M.a.t pada kedalaman 1 m : 
H1 = 1 m , H2 = 9 m , lebar atas = 3 m, lebar bawah = 5,5 m, γbt = 23 kN/m3 
γ' = γsat – γair = 19 – 10 = 9 N/m3 

 Berat W 
(kN) 

Jarak dari O 
(m) 

Momen ke O 
 (kNm) 

I 0,5 x 2,5 x 10 x 23 = 287,5 1,67 480,125 
II 10 x 3 x 23              = 690 4 2760 
Σ ΣW = 977,5  ΣM  = 3240,125 
Tekanan tanah aktif total di hitung : 

Ka = tg2 (45°-34,585/2) = 0,2758 
pa1 = Ka.γb.H1 = 0,2758.17.1 = 4,6886 kN/m2 
pa2 = Ka.γ’.H2 = 0,2758.(19-10).9 = 22,3398 kN/m2 
pa3 = γW.H2 = 10.9 = 90 kN/m2 
 Tek. Tanah Aktif Total, 

Pa (kN) 
Jarak dari O 

(m) 
Momen ke O 

(kNm) 
1. Pa1 = 0,5 x 1 x pa1  = 2,3443 9,33 21,8723 
2. Pa2 = pa1 x 9          = 42,1974 4,5 189,8883 
3. Pa3 = 0,5 x 9 x pa2 = 100,5291 3 301,5873 
4. Pa4 = 0,5 x 9 x pa3 = 405 3 1215 
 ΣPa = 550,0708  ΣM = 1728,3479 
1.) Stabilitas Penggeseran 

Sudut gesek memakai δb = 2/3. φ2 = 23,33°; Adhesi cd = c 

mkNxtgxWtgBcR bdh /5849,487)33,235,977()5,512( =°+=∑+= δ
 

)(5,18864,0
0708,550

5849,487
tidakaman

P

R
F

h

h
gs <==

∑

∑
=

 
2.)  Stabilitas Penggulingan 

5,18747,1
3479,1728

125,3240 >==
∑

∑
=

gl

W
gl M

M
F  ( aman ) 

γ1 = 17 kN/m3 
γsat = 19 kN/m3 

γair = 10 kN/m3 

c = 0 
φ1 = 34,585° 

γsat = 19 kN/m3 

c = 12 kN/m2 

φ2 = 35° 
δb = 2/3. φ2 = 23,33° 
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3.) Stabilitas Keruntuhan Terhadap Daya Dukung 
Xe = 1,5466; e  = 1,2034; B’= 3,0932; A’= 3,0932 

• Faktor Kapasitas Dukung 

Nq = 33,29; Nc = 46,12; Nγ = 33,92 

• Faktor Kemiringan Beban 

Iq = 0,7161; Ic = 0,7073; Iγ = 0,6625 

Dengan dc = dq = dγ = 1, Df = 0 

10).33,92-9.3,0932.(10,6625.0,5 + 46,120,7073.12.'.'..5,0... 2 =+= γγ γ NBINcIq ccu

 = 391,4481 + 312,7968 = 704,2449 kN/m3 

0158,316
0932,3

5,977

'
' ===

B

V
q kN/m3 

32285,2
0158,316

2449,704

'
<===

q

q
F u  ( tidak aman ) 

Hasil perhitungan nilai keamanan (F) pada variasi I dan variasi II. 

Tabel V.3. Hasil perhitungan F pada variasi I dan variasi II 

Variasi I (m.a.t 1 meter) II (m.a.t 3 meter) 

  Fgs Fgl F Fgs Fgl F 

F ( angka aman ) 0.8864 1.8747 2.2285 1.1463 2.6429 3.8763 

 

 

Gambar.V.4. Grafik Nilai Perbandingan Angka Aman (F) 

E. Analisa Stabilitas Dinding Penahan dengan Metode Probabilitas 

Crystal Ball mempunyai kemampuan menghitung, visualisasi, permodelan, 

simulasi, alogaritma, probabilitas, serta analisa data. Data-data yang diperlukan 

adalah nilai mean sudut gesek dalam (µ) , standar deviasi (σ) dan rumus-rumus 

yang dipakai dalam perhitungan manual. 

0

2

4

6

Fgs Fgl F

Variasi I
Variasi II

A
ng

ka
K

ea
m

an
an

 (
F)

Perbandingan Perhitungan Manual
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Gambar V.5. Input Data Dinding Penahan Tanah pada Crystal Ball 

Pada perhitungan Crystal Ball diperoleh Grafik yang menunjukan besarnya 

nilai F pada masing-masing variasi dinding penahan tanah yang dianalisis.  

Variasi I (muka air 1 meter) 

Standar deviasi (σ) = 7,182 dan nilai mean sudut gesek dalam (µ) = 34,585 

dengan percobaan sebanyak 1000 kali diperoleh grafik seperti pada Gambar V.6 

sampai Gambar V.23 : 
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Gambar V.6. Grafik Frekuensi 50% Fgs 

pada Variasi I 

 

Gambar V.8. Grafik Frekuensi nilai Fgs> 

1 pada Variasi I 

 

Gambar V.10. Grafik Frekuensi 50% Fgl 

pada Variasi I 

 

Gambar V.7. Grafik Frekuensi nilai Fgl> 

1 pada Variasi I 

 

Gambar V.9. Grafik Frekuensi nilai F> 1 

pada Variasi I 

 

Gambar V.11. Grafik Frekuensi 50% F 

pada Variasi I



17 

 



18 

 

Hasil analisis pada semua variasi dinding penahan yang menggunakan 

manual (Metode Hansen and Vesic) dan metode probabilitas (program Crystal 

Ball) dapat dilihat pada Tabel V.5. 
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Tabel V.4. Rekapitulasi hasil analisis pada semua variasi dinding penahan tanah 

Variasi 

I (m.a.t 1 meter) II (m.a.t 3 meter) 

Nilai Angka Aman Nilai Angka Aman 

Fgs Fgl F Fgs Fgl F 

Manual (Hazen and Vesic) 0.8864 1.8747 2.2285 1.1463 2.6429 3.8763 

Keyakinan 50% (Crystal 
Ball) 

0.88453 1.8694 2.1533 1.15342 2.66035 3.91365 

Selisih Nilai Manual dan 
Crystal Ball 

0.00221 0.00187 0.0053 0.00712 0.01745 0.03735 

Presentasi Nilai F>1 
(Crystal Ball), (%) 

4.23 100 99.66 87.84 100 100 
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Gambar V.42.  Grafik Perbandingan Angka 
Aman Perhitungan Manual dan Crystal Ball 

Variasi I 

 
Gambar V.42.  Grafik Perbandingan Angka 
Aman Perhitungan Manual dan Crystal Ball 

Variasi II
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Dari hasil analisis dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Dari hasil analisis program MATLAB 7.0 dapat dilihat bahwa hasil untuk nilai 

qc pada data sondir nilai distribusi yang paling mewakili adalah pada distribusi 

Normal dengan nilai χ² best fit distribution sebesar 1,2277. Karena hasil 

distribusi pada analisis program MATLAB 7 adalah Normal, sehingga tidak 

perlu pengujian Chi-Kuadrat. 

2. Dari hasi perhitungan manual (metode Hansen and Vesic) dan analisis 

program Crystal Ball, didapatkan hasil sebagai berikut : 

a. Angka keamanan dinding penahan tanah secara manual variasi I sebesar 

Fgs = 0,8864; Fgl = 1,8747; dan F daya dukung = 2,2285 (manual) dan 

secara Crystal Ball persentase nilai F>1 sebesar Fgs = 4,23%, Fgl = 100% 

dan F daya dukung 99,6%. 

b. Angka keamanan dinding penahan tanah secara manual variasi II sebesar 

Fgs = 1,1463; Fgl = 2,6429; dan F daya dukung = 3,8763 (manual) dan 

secara Crystal Ball persentase nilai F>1 sebesar Fgs = 87,84 %, Fgl = 100% 

dan F daya dukung 100%. 

3. Dari kedua variasi yang dianalisis dengan metode manual untuk perhitungan 

stabilitas keruntuhan terhadap daya dukung tanah (Hansen and Vesic). Karena 

syarat aman untuk perhitungan manual adalah 1,5 untuk stabilitas penggeseran 

dan stabilitas penggulingan dan syarat aman stabilitas keruntuhan terhadap 

daya dukung adalah 3. 

4. Dari hasil perhitungan program Crystall Ball dapat disimpulkan bahwa 

dinding penahan tersebut tidak aman dengan angka keamanan 1 adalah variasi 

I Fgs = 4,23%, Fgl = 100%, dan F daya dukung = 99,66% dan variasi II Fgs = 

87,84%, Fgl = 100%, dan F daya dukung = 100%, dikarenakan syarat aman 

adalah > 90% untuk semua angka aman. Sedangkan syarat aman hanya 

terdapat pada stabilitas gulung dan stabilitas keruntuhan terhadap daya dukung 
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tanah. Sehingga hasil dari variasi I dan variasi II dinding penahan adalah tidak 

aman. 

B. Saran 

1. Perlu dilakukan penelitian dengan variasi data sondir yang lebih banyak. 

2. Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan dimensi dinding penahan yang lain 

dan menggunakan metode yang lain. 

3. Perlu dilakukan penelitian dengan menggunakan data sondir di wilayah yang 

lain, seperti di wilayah Indonesia dan jenis tanah yang lain. 
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