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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini telah 

merambah di segala bidang, demikian pula dengan ilmu teknik sipil. Sebagai 

contohnya dalam bidang teknik konstruksi, hidro, transportasi, dan geoteknik.

Bidang geoteknik merupakan bidang ilmu tersendiri dan menitikberatkan pada 

aplikasi teknik sipil dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan sifat 

mekanis tanah dan batuan (Suryolelono, 1996). 

Akhir-akhir ini sering terjadi bencana tanah longsor yang dikaitkan dengan 

datangnya musim hujan. Bencana tanah longsor (landslides) banyak terjadi di 

Indonesia seperti di daerah Cilacap, Purworejo, Kulonprogo, Jawa Tengah, Jawa 

Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Sumatera. Terjadi longsor di 

Karanganyar Jawa Tengah pada 26 Desember 2007 mengakibatkan 61 orang tewas. 

Peristiwa tanah longsor atau dikenal sebagai gerakan massa tanah, batuan atau 

kombinasinya sering terjadi pada lereng-lereng alam atau batuan. Peristiwa ini 

sebenarnya merupakan fenomena alam yaitu alam mencari keseimbangan baru 

akibat adanya gangguan atau faktor yang mempengaruhinya dan menyebabkan 

terjadinya pengurangan kuat geser serta peningkatan tegangan geser tanah 

(Anonim, 2000).

Perilaku struktur bangunan tanah sangat bergantung pada properties

tanah baik yang berada di bawah maupun di sekelilingnya. Dikarenakan data 

sondir lereng di Indonesia sangat jarang maka pada penelitian ini mengambil data 

dari penyondiran di Sungai Jamuna, Bangladesh sebagai studi awal. Tanah pada 

lokasi tersebut adalah tanah pasir murni. Pada era 1990an analisis perancangan 

berbagai macam bangunan tanah didasarkan pada analisis model secara 

deterministik. Meskipun pendekatan secara deterministik telah dipakai secara 

luas, pada kenyataannya, hampir seluruh properti tanah sangat bervariasi dan 
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kemungkinan bersifat homogen sangat jarang terjadi (Listyawan, 2006). Konsep 

analisis dengan pendekatan probabilitas menjadi solusi mutakhir untuk mengatasi 

kurang telitinya model deterministik. 

Berbeda dengan cara deterministik yang hanya menggunakan satu nilai 

properti tanah tertentu yang dianggap mewakili, konsep probabilitas memakai 

semua data properti tanah yang ada dan mengakomodasi setiap variasi yang 

terjadi. Salah satu  properti tanah yang menunjukkan tingginya variasi data adalah 

hasil Cone Penetration Test (CPT-Test) yang di Indonesia lebih dikenal dengan 

nama Sondir. Variasi data yang begitu tinggi dapat dilihat pada nilai tahanan 

konus (qc) maupun hambatan lekat (fs) dari hasil CPT-Test. Pengolahan data  

CPT-Test yang akan digunakan dalam analisis model probabilitas yang 

selanjutnya dipakai untuk analisis stabilitas lereng.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan pada bagian latar belakang, 

dapatlah diambil suatu rumusan yang akan digunakan sebagai acuan. Adapun 

rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1) Mengingat Indonesia akhir-akhir ini sering dilanda bencana tanah longsor , 

maka diperlukannya penelitian tentang analisis stabilitas lereng. 

2) Konsep analisis model probabilitas dianggap menjadi lebih teliti dan lengkap

dibanding cara deterministik yang hanya menggunakan satu nilai properties

tanah saja yang mewakili.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengolah data CPT – Test dengan cara statistik guna perancangan stabilitas 

lereng.

2. Menyajikan metode probabilitas dalam analisis stabilitas lereng.
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D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1) Mengintegrasikan penyelesaian perancangan stabilitas lereng dengan ilmu 

Statistik.

2) Memberikan alternatif perancangan stabilitas lereng yang lebih mendekati 

kenyataan di lapangan.

3) Hasil penelitian dapat digunakan sebagai masukan dan pertimbangan bagi 

penelitian sejenis selanjutnya.

E. Batasan Masalah

Agar penelitian terfokus pada rumusan masalah, maka perlu diberikan 

batasan – batasan. Adapun batasan – batasan masalahnya sebagai berikut :

1) Data sondir sekunder di lokasi Sungai Jamuna, Bangladesh. (Listyawan, 2006)

2) Penyondiran dilakukan pada tanah pasir murni (c = 0) lokasi di Sungai 

Jamuna, Bangladesh. (Listyawan, 2006).

3) Metode analisa stabilitas lereng menggunakan tanah pasir dengan berat isi 

tanah di atas muka air tanah, γ 1  =19 kN/m 3, berat isi tanah di bawah muka air 

tanah γ sat  =20 kN/m 3, berat isi air γ w  =10 kN/m 3 .

4) Titik pusat yang ditinjau hanya sesuai pada gambar stabilitas lereng yang 

terdapat dalam analisa.

5) Gambar stabilitas lereng pada penelitian ini berdasarkan asumsi sendiri.
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