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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1 Stabilitas Lereng 

Pada permukaan tanah yang miring, komponen gravitasi cenderung 

untuk menggerakkan tanah ke bawah. Jika komponen gravitasi sedemikian 

besar sehingga perlawanan geseran yang dapat dikerahkan oleh tanah pada 

bidang longsornya terlampaui, maka akan terjadi kelongsoran lereng. 

Analisis stabilitas pada permukaan tanah yang miring ini, disebut analisis 

stabilits lereng. Analisis stabilitas lereng mempunyai banyak faktor yang 

mempengaruhi hasil hitungan, banyaknya faktor tersebut yang membuat 

perhitungan tidak mudah. Faktor-faktor tersebut misalnya, kondisi tanah 

berlapis-lapis, kuat geser tanah yang anisotropis, aliran rembesan air dalam 

tanah dan lain-lain. 

A. Teori Analisis Stabilitas Lereng 

Kemantapan lereng (Slope Stability) sangat dipengaruhi oleh 

kekuatan geser tanah untuk menentukan kemampuan tanah menahan 

tekanan tanah terhadap keruntuhan. Analisis stabilitas lereng didasarkan 

pada konsep keseimbangan batas plastis (limit plastic equilibrium). 

Adapun maksud analisis stabilitas lereng adalah untuk menentukan faktor 

aman dari bidang longsor yang potensial. Dalam menyelesaikan laporan 

tugas akhir ini, penulis menggunakan dasar-dasar teori tentang stabilitass 

lereng menggunakan teori Irisan (Method of Slice), dan metode Fellenius. 

Bentuk umum untuk perhitungan stabilitas lereng adalah dengan 

mencari nilai angka aman (F) dengan membandingkan momen-momen 

yang terjadi akibat gaya yang bekerja. 

F = 
Momen Penahan 

Momen Penggerak
 = 

��.���

W.y
  (III.1) 

dengan: 

F = Faktor Keamanan 

W =  Berat tanah yang akan longsor (kN) 
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LAC = Panjang Lengkungan (m) 

c =  Kohesi (kN/m2) 

R =  Jari-jari bidang longsor yang ditinjau (m) 

y =  Jarak pusat berat W terhadap O (m) 

Adapun angka keamanan untuk stabilitas lereng: 

F < 1,5, lereng tidak stabil 

F =1,5,  lereng dalam keadaan kritis. Artinya dengan sedikit tambahan 

momen penggerak maka lereng menjadi tidak stabil. 

F >1,5,  lereng stabil. 

Angka keamanan lereng dapat diperoleh dengan melakukan “Trial 

Error” terhadap beberapa bidang longsor yang umumnya berupa busur 

lingkaran dan kemudian diambil nilai F minimum sebagai indikasi bidang 

longsor kritis. Analisis stabilitas lereng dapat dilihat pada Gambar III.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III.1 Analisis Stabilitas Lereng 

 

3.2 Metode Irisan (Method of Slice) 

Analisis stabilitas dengan metode irisan (method of slice) lebih cocok 

untuk tanah yang tidak homogen dan ada aliran air tidak menentu. Gaya 

normal suatu titik dilingkaran bidang longsor dipengaruhi oleh berat tanah di 

atas titik tersebut. Metode ini, tanah yang akan longsor dipecah-pecah 

menjadi bebrapa irisan vertikal, kemudian keseimbangan tiap irisan 

diperhatikan. 
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(a)  (b)    

Gambar III.2 Gaya-gaya yang bekerja pada irisan. (Hardiyatmo, 2010) 

dimana: 

X1, Xr =  gaya geser efektif disepanjang sisi irisan 

E1, Er =  gaya normal efektif disepanjang sisi irisan 

Ti =  resultan gaya geser efektif yang bekerja sepanjang dasar irisan 

Ni = resultan gaya normal efektif yang bekerja sepanjang dasar 

irisan 

U1, Ur = tekanan air pori yang bekerja dikedua sisi irisan 

Ui = tekanan air pori di dasar irisan 

 

A. Metode Fellenius 

Metode Fellenius (Ordinary Method of Slice) diperkenalkan 

pertama kali oleh Fellenius (1927,1936) bahwa gaya memiliki sudut 

kemiringan paralel dengan dasar irisan faktor keamanan dihitungn 

dengan keseibangan momen. Fellenius menganggap gaya –gaya yang 

bekerja pada sisi kanan-kiri dari sembarang irisan mempunyai resultan 

nol pada arah tegak lurus bidang longsor. Dengan anggapan ini 

keseimbangan arah vertikal dan gaya-gaya yang bekerja dengan 

memperhatikan tekanan air pori sebagai berikut: 

Ni + Ui  = Wi cos θi  (III.2) 

atau, 

Ni = Wi cos θi – Ui 
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 = Wi cos θi – uiai  (III.3) 

Faktor aman didefinisikan: 

F = 
Jumlah momen tahan geser sepanjang bidang longsor

Jumlah momen berat massa tanah yang longsor
 

 =  

∑ �	

∑ �


   (III.4) 

Lengan momen dari berat massa tanah tiap irisan adalah R sin θ, maka 

momen dari massa tanah yang akan longsor adalah: 

Ʃ� = � ∑ Wi sinθi
i=n
i=1   (III.5) 

dengan: 

R =  jari-jari lingkaran bidang longsor (m) 

n =  jumlah irisan  

Wi =  berat massa tanah irisan ke-I (kN) 

θi = sudut yang didefinisikan pada Gambar III.2a (o) 

Momen penahan longsor adalah:  

ƩMr=R ∑ �ca1+ Nitgφ"i=n
i=1   (III.6) 

F = 
∑ �ca1+ Nitgφ"i=n

i=1

∑ Wi sinθi
i=n
i=1  

  (III.7) 

Bila terdapat air pada lereng akibat pengaruh tekanan air pori, maka 

persamaan menjadi:  

F = 
∑ ca1�Wicosθi - uiai)tgφ"i=n

i=1

∑ Wi sinθi
i=n
i=1

  (III.8) 

dengan: 

F =  faktor aman 

c = kohesi tanah (kN/m2) 

φ =  sudut gesekan dalam tanah (o) 

ai = panjang lengkung lingkaran pada irisan ke-i (m) 

Wi =  berat irisan tanah ke-i (kN) 

μi = tekanan air pori pada irisan ke-i (kN/m2) 

θi = sudut yang didefinisikan pada Gambar III.2 (o) 

Jika terdapat gaya-gaya lain selain berat tanahnya sendiri, misalnya 

bangunan di atas lereng, maka momen akibat beban ini diperhitungkan 

sebagai Md. Metode Fellenius banyak digunakan dalam prakteknya, 
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karena cara hitungan sederhana dan kesalahan hitungan yang dihasilkan 

masih pada sisi aman. 

 

3.3 Metode Elemen Hingga 

Metode Analisis stabilitas lereng yang digunakan pada studi ini adalah 

teknik reduksi kekuatan geser metode elemen hingga (SSR-FEM). 

Dalam metode ini, parameter kekuatan geser tanah yang tersedia 

berturut-turut direduksi secara otomatis hingga kelongsoran terjadi. Sehingga 

faktor aman (SF) stabilitas lereng menjadi:  

ƩMsf  = tan φinput / tan φreduksi 

 = cinput / creduksi       (III.9) 

SF          =     
Kekuatan geser yang tersedia

Kekuatan geser saat longsor
 

 = Nilai ƩMsf pada saat longsor 

dengan:` 

cinput =  kohesi tanah (kN/m2) 

φinput = sudut geser dalam tanah (o) 

creduksi =  kohesi tanah tereduksi (kN/m2) 

φreduksi =  sudut geser dalam tereduksi (o) 

 

3.4 Program Plaxis 2 Dimensi Versi 8.6 

Program Plaxis merupakan suatu program yang dibuat berdasarkan 

perhitungan metode elemen hingga yang digunakan untuk menganalisis  

deformasi dan stabilitas struktur geoteknik. Plaxis mempunyai banyak 

kemampuan menganalisa, seperti kestabilan konstruksi, faktor keamanan, 

deformasi, analisis konstruksi yang digunakan dalam aplikasi konstruksi 

timbunan, dinding penahan tanah dan terowongan. Oleh karena itu, penulis 

memilih program Plaxis untuk menganalisis kestabilan lereng yang terjadi 

pada lokasi kajian.  

A. Langkah Penggunaan Plaxis 2D v.86 

1. Membuka Plaxis Input yang ada di desktop atau start menu. 

(III.10) 
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2. Setelah program Plaxis Input berhasil dibuka, memasukkan judul 

proyek dan memilih model sesuai proyek yang akan dibuat. 

 

Gambar III.3 Tahap memasukkan deskripsi project 

3. Mendeskripsikan satuan dan dimensi dari geometri project yang 

akan dimodelkan.  

Gambar III.4 Tahap memasukkan satuan dan dimensi geometri 
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4. Pembuatan model geometri sesuai gambar rencana dari kondisi asli 

dilapangan dengan mengaktifkan Geometry line. Setelah selesai 

memodelkan, lalu memilih Standart fixities untuk mengasumsikan 

tanah tidak bergeser ke kanan dan ke kiri, tetapi bisa memampat 

turun dan mengembang naik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III.5 Tahap pemodelan geometri 

5. Kemudian untuk memberikan ilustrasi hubungan antara struktur 

dengan tanah adalah dengan cara klik interface, kemudian 

menggambakanr interface sesuai model geometri dari titik koordinat 

awal sampai kembali ke koordinat awal lagi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III.6 Tahap pemberian interface 
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6. Selanjutkan memasukkan material dari parameter tanah dan 

parameter struktur geoteknik dari tiap lapisan. Parameter ini dapat 

dimasukkan dengan cara klik Material properties, lalu klik New 

untuk membuat jenis data yang dimodelkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III.7 Tahap masukan Material properties 

Setelah keluar tampilan tabsheet general lalu memasukkan 

parameter yang sudah diketahui pada menu general, parameters, dan 

interface.  

Gambar III.8 Tahap masukan tabsheet general 
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Gambar III.9 Tahap masukan tabsheet parameters 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III.10 Tahap masukan tabsheet interface 

7. Memberikan data material yang sudah dibuat ke model geometri 

dengan melakukan drag dari material set kemudian dilepaskan pada 

model yang dimaksud tiap lapisan. 

8. Langkah selanjutnya adalah melakukan meshing untuk membagi 

material tanah ke dalam beberapa elemen dskrit yang berhingga. 
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Gambar III.11 Tahap generate mesh 

9. Selanjutnya adalah kondisi awal, dimana tahap ini untuk 

memberikan gambaran muka air pada pemodelan geometri. 

Nonaktifkan struktur dinding penahan tanahnya. 

Gambar III.12 Tahap kondisi awal 

10. Kemudian menghitung tegangan awal yang terjadi untuk 

mengetahui teganga efektif. 
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Gambar III.13 Tahap perhitungan tegangan efektif 

11. Langkah selanjutnya yaitu kalkulasi, untuk menghitung deformasi 

dan angka aman dengan mensimulasikan ke dalam beberapa fase. 

Untuk megetahui nilai deformasi jenis perhitungan menggunakan 

Plastic analysis, sedangkan untuk angka aman menggunakan Phi-c 

reductions. 

 

 

 

Gambar III.14 Tahap jendela Plaxis calculations 

12. Setelah semua fase dibuat, kemudian menentukan titik nodal yang 

ingin ditinjau. Kemudian klik calculate.  

 

 

 

 



25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III.15 Tahap Proses Plaxis calculations 

13. Kemudian akan muncul jendela output yang menghasilkan nilai 

deformasi dan tegangan-tegangan yang terjadi. Untuk mengetahui 

angka aman, pilih toolbar curve, lalu memilih diagram baru dan cari 

file project yang sudah diproses. Untuk sumbu y nilai dari Sum-Msf 

dan sumbu x nilai |U|. 

 

Gambar III.16 Output hasil calculations 
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Gambar III.17 Kurva hasil calculations 

 

 


