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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Saat ini kemajuan teknologi telah berpengaruh dalam ilmu 

pengetahuan,diantaranya adalah teknik sipil. Seiring perkembangannya, 

perancangan dan pembangunan dituntut untuk serba cepat dan hemat dengan 

kualitas yang baik. Oleh karena itu, pemaduan antara perhitungan dan teknologi 

sangatlah bermanfaat dalam kasus ini. 

Beberapa tempat di daerah kita memiliki kondisi dan kontur tanah yang 

beragam, yang mempengaruhi perencanaan sebuah konstruksi. Salah satu contoh 

misalnya pada kondisi suatu lahan dimana terdapat perbedaan elevasi tanah 

sehingga diperlukan peninggian atau merendahkan elevasi muka tanah atau 

bahkan memperluas dataran (kondisi landscaping) agar dapat menunjang 

kepentingan konstruksi. Untuk kepentingan ini,maka diperlukan adanya 

pelaksanaan sistem timbunan atau urugan. Kemudian untuk menahan timbunan 

itulah digunakan dinding penahan untuk mencegah material yang ada agar tetap 

pada posisinya dengan baik dari bahaya longsor, erosi, maupun tekanan-tekanan 

yang lain. Kasus yang lainnya sebagai contoh keadaan tanah di daerah-daerah 

berbentuk lereng yang juga rawan akan longsor. 

Kondisi muka tanah yang miring memiliki elevasi muka tanah urug di 

belakang dinding penahan yang tidak horizontal, yaitu memiliki tingkat 

kemiringan muka tanah membentuk sudut tertentu sebesar β. Permukaan tanah 

yang tidak datar cenderung lebih terdorong bergerak ke bawah akibat grafitasi, 

yang kemudian akan menyebabkan keruntuhan (longsor). Secara garis besar 

dinding penahan sangat diperlukan dalam hal ini, dan dalam perancangannya 

harus penuh perhitungan. Dinding penahan dapat dikatakan aman apabila dinding 

penahan tersebut sudah diperhitungkan faktor keamanannya, yakni baik terhadap 

bahaya pergeseran, penggulingan, kapasitas dukung tanah,maupun keruntuhan. 

 Hampir seluruh properties tanah sangat bervariasi dan kemungkinan 

bersifat homogen sangat jarang terjadi (Listyawan, 2006, dalam Murdiyanto). 
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Konsep probabilitas memakai semua data properties tanah yang ada 

mengakomodasi setiap variasi yang terjadi. Salah satu properties tanah yang 

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

atau yang lebih dikenal dengan nama Sondir. Variasi ini 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 dinding penahan tanah. Sedangkan konsep konvensional 

hanya menggunakan satu nilai properties tanah tertentu yang dianggap mewakili 

data. 

 Untuk kepentingan tersebut digunakan aplikasi komputer dalam Tugas 

Akhir ini, yakni penggunaan model probabilitas (program Crystal Ball) dan 

model jaringan ( program Matlab). Hal ini didasarkan atas efisiensi waktu dan 

hasil yang lebih akurat dibandingkan penggunaan cara konvensional (perhitungan 

manual). Keberadaan teknologi ini juga membuat penulis untuk mampu 

menguasai pemanfaatan komputer dalam perencanaan, pengerjaan, maupun 

analisa dalam suatu pekerjaan konstruksi. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di depan, dapat 

diidentifikasi suatu rumusan yang akan digunakan sebagai acuan. Adapun 

rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Melihat beberapa wilayah di Indonesia masih banyak yang mengandalkan 

adanya dinding penahan untuk kelangsungan hidup dan tempat tinggal 

mereka, maka perlu dilakukan analisa apakah dinding penahan tanah stabil 

terhadap gaya penggeseran, penggulingan, dan keruntuhan kapasitas dukung 

tanah di bawah pondasi dengan variasi sudut kemiringan muka tanah. 

2. Apakah analisa dinding penahan tanah dengan data Cone Penetration Test 

(CPT)  dapat diolah dengan Crystal Ball dan Matlab v7.8 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan dari  penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mecari nilai keamanan stabilitas dinding penahan tanah  dengan program 

Crystal Ball dan program Matlab v7.8. dengan variasi sudut kemiringan 

muka tanah 

2.  Menentukan fungsi probabilitas yang mewakili data CPT atau sondir. 

3.  Membandingkan hasil dan proses antara perhitungan manual / konvensional 

dengan perhitungan yang menggunakan prinsip probabilitas dengan variasi 

sudut kemiringan muka tanah . 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari  penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengintegrasikan penyelesaian perancangan dinding penahan tanah dengan 

ilmu Statistik. 

2. Memberikan alternatif perancangaan dinding penahan tanah yang lebih 

mendekati kenyataan di lapangan dan keperluan desain ulang perencanaan. 

3. Mengenal dan mengaplikasikan software dalam bidang geoteknik untuk 

menyelesaikan permasalahan dalam analisis stabilitas dinding penahan tanah. 

4. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi 

penelitian sejenis selanjutnya. 

 

E. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang tesebut diatas, maka perlu dibatasi 

permasalahannya sebagai berikut : 

1. Data Cone Penetration Test (CPT) atau data sondir dari lereng sungai 

Jamuna, Bangladesh 

2. Masalah dikhususkan dilakukan pada tanah pasir murni (c=0). 

3. Stabilitas dinding diperhitungkan terhadap stabilitas penggeseran dengan 

asumsi δb = 2/3φ, stabilitas terhadap penggulingan dan keruntuhan kapasitas 

dukung tanah di bawah pondasi, dengan asumsi ca = c2 
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4. Analisis stabilitas terhadap keruntuhan kapasitas dukung tanah di bawah 

pondasi dengan menggunakan metode Hansen (1970) dengan penggunaan 

aplikasi Crystal Ball dan program Matlab v7.8 

5. Kriteria dinding penahan jenis gravitasi dengan struktur terbuat dari beton 

(γbeton= 24 kN/m3) pada tanah pasir murni dengan berat isi tanah di atas muka 

air tanah ( γ1) = 18 kN/m3, berat isi tanah di bawah muka air tanah ( γsat ) = 20 

kN/m3, berat isi air ( γair) = 10 kN/m3, lebar atas dinding (a) = 0,6 m, lebar 

pondasi(B) = 6,3 m, tinggi dinding(H) = 12 m. 

6. Analisis tekanan tanah lateral dihitung dengan variasi sudut kemiringan (β), 

yaitu untuk β1 = 50  dan β2 = 100 menggunakan teori Rankine. 
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F. Keaslian Tugas Akhir 

Tugas akhir ini akan membahas tentang analisis stabilitas didnding penahan 

tanah dengan aplikasi program Crystal Ball dan program Matlab v7.8. 

berdasarkan konsep probabilitas yang akan dibandingkan dengan cara perhitungan 

konvensional. 

Adapun beberapa analisis sejenis yang telah ada sebelumnya, diantaranya :  

Tanah urug (pasir) : 

γ 1 = 18 kN/m3 

φ1 = 34,8337o 

c1 = 0  

Tanah bawah pondasi (campuran)  : 

γ 2 = 20 kN/m3 

φ 2 = 34,8337o 

c1 = 12 kN/m  


