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ABSTRAK 

 Salah satu kebutuhan yang penting bagi manusia adalah kebutuhan tempat 
tinggal. Semakin banyak kebutuhan tempat tinggal menjadikan semakin 
berkurangnya lahan untuk pembangunan kebutuhan tersebut. Daerah perbukitan 
sekarang juga sudah dijadikan perumahan untuk memenuhi kebutuhan manusia 
tersebut. Padahal daerah perbukitan sangat rawan kelongsoran tanah. Untuk 
mengetahui seberapa besar tingkat kelongsoran tanah perlu diadakan analisis 
untuk mengetahui besarnya faktor aman yang dapat dianalisis dengan metode 
manual lereng tak terhingga maupun metode elemen hingga Plaxis. 
 Analisa stabilitas lereng yang meliputi cara manual metode lereng tak 
terhingga dan simulasi numeris Plaxis dapat digunakan untuk mencari besarnya 
angka keamanan. Dalam analisis tersebut mempergunakan data masukan 
parameter tanah, antara lain: kohesi, c; sudut gesek dalam tanah, φ; sudut 
kemiringan lereng, α; dan berat volume tanah, γ. Untuk analisis dengan metode 
elemen hingga Plaxis selain parameter tersebut juga dibutuhkan modulus 
elastisitas, E; Koefisien permeabilitas, k; dan Poisson ratio, υ. Lokasi yang 
ditinjau adalah perumahan Ayodya Puri Nugraha Desa Sekaran Kecamatan 
Gunung Pati Kabupaten Semarang. Penentuan angka aman  divariasikan dengan 
perubahan sudut lereng dari sangat landai 2º sampai dengan 27º serta ditinjau dari 
3 kondisi tanah pada lereng yaitu kondisi tanah tak jenuh (kering), kondisi tanah 
jenuh sebagian (Hair = 2m dan Hkering = 1m) dan kondisi tanah jenuh penuh. 
Kemiringan lereng didasarkan pada titik uji geo listrik. 
 Dari hasil analisa stabilitas lereng di perumahan Ayodya Puri Nugraha 
dengan menggunakan metode lereng tak terhingga maupun simulasi numeris 
Plaxis didapatkan besarnya faktor aman yang paling kritis terdapat pada lereng 
dengan kemiringan di atas 9º pada tanah dengan kondisi jenuh. Pada sudut lereng 
di bawah 9°  kestabilan lereng tetap aman pada 3 kondisi tanah baik itu kondisi 
tanah tak jenuh (kering), kondisi tanah jenuh 2 m (sebagian) dan kondisi tanah 
jenuh penuh. Antara dua cara analisa stabilitas lereng ternyata simulasi numeris 
Plaxis bisa memberikan hasil yang lebih aman daripada metode manual lereng tak 
terhingga. Dari hasil analisa juga dapat diambil kesimpulan bahwa besarnya sudut 
lereng dan kandungan air di dalam lereng sangat mempengaruhi tingkat kestabilan 
lereng tersebut. Semakin besar sudut lereng atau kandungan air dalam lereng 
maka stabilitas lereng akan rendah sehingga lereng berpotensi untuk longsor. 
Perlu perhatian khusus dan perbaikan untuk meningkatkan kestabilan lereng 
khususnya lereng dengan kemiringan 26,57°. Salah satu cara adalah dengan 
membuat lereng menjadi lebih landai atau dengan perkuatan (dinding penahan 
tanah). Secara umum perencanaan sistem drainasi harus berjalan dengan baik 
sehingga tanah selalu dalam kondisi tak jenuh untuk menghindari kelongsoran 
tanah. 
 
Kata Kunci: Lereng, longsor, faktor aman, Plaxis, sudut lereng, air pori. 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kota Semarang merupakan wilayah yang memiliki topografi yang 

bervariasi. Luas wilayah Semarang 373,7 Km2 yang terdiri dari 16 kecamatan dan 

177 kelurahan (Http://Students.ukdw.ac.id). Berdasarkan kondisi topografi 

tersebut kota Semarang dibagi menjadi dua wilayah geografis yaitu Semarang 

bagian atas dan Semarang bagian bawah. Semarang bagian atas merupakan daerah 

perbukitan meliputi daerah Mijen, Gunungpati, Banyumanik, Ngalian, Tembalang 

(lihat Gambar 1.1) 

Daerah Semarang khususnya perbukitan desa Sekaran kecamatan 

Gunungpati mempunyai kelandaian yang tinggi bahkan lebih 200. Daerah tersebut 

sebaiknya berfungsi sebagai daerah resapan air, tapi karena perkembangan jaman 

dan peningkatan kebutuhan tempat tinggal, disekitar daerah tersebut beralih fungsi 

sebagai daerah perumahan diantaranya yaitu perumahan Ayodya Puri Nugraha. 

Perumahan dengan luas areal 26,8360 Ha tersebut terletak dekat dengan 

Universitas Negeri Semarang (UNNES) berjarak 2 Km arah kota Semarang. 

Kawasan tersebut seharusnya tidak layak untuk perumahan dan lahan pertanian 

karena struktur topografi yang landai, sedikit wilayah yang datar dan terdapat 

lereng agak curam bahkan sampai curam. Perbukitan tersebut harusnya layak 

untuk daerah penghijauan dengan ditanami berbagai tumbuhan pengikat yang 

berfungsi sebagai daerah resapan air wilayah Semarang dan sekitarnya. 

1 
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Gambar 1.1 Peta kota Semarang 
 
 

Keterangan gambar: 
1. Kecamatan Semarang Tengah 9. Kecamatan Gajahmungkur 

2. Kecamatan Semarang Utara 10. Kecamatan Tembalang 
3. Kecamatan Semarang Timur 11. Kecamatan Banyumanik 
4. Kecamatan Gayamsari 12. Kecamatan Gpati 
5. Kecamatan Genuk 13. Kecamatan Semarang Barat 
6. Kecamatan Pedurungan 14. Kecamatan Tugu 
7. Kecamatan Semarang Selatan 15. Kecamatan Semarang Mijen 
8. Kecamatan Candisari 16. Kecamatan Ngalian 

 

Jenis tanah di perbukitan Sekaran yaitu tanah lempung sampai lempung 

kepasiran dan sebagai batuan dasarnya terdiri dari breksi dan tufa yang merupakan 

hasil kegiatan gunung Ungaran dimasa lampau yang bersifat stabil. Jenis tanah 

lempung ini mempunyai sifat kembang susut yaitu sifat tanah yang akan mudah 

berubah kadar airnya. Perubahan kadar air pada tanah lempung ini akan 

Kendal 
Demak 

Perbukitan Desa 
Sekaran 

Ungaran 

Laut jawa 
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menurunkan kekuatan geser dalam lapisan tanah dan akan menambah beban tanah 

yang harus ditahan oleh lereng pada bidang longsornya. Longsor biasanya terjadi 

pada saat musim hujan karena pada saat musim penghujan, air akan masuk ke 

permukaan kedalam tanah atau batuan yang akan menambah tekanan air pori dan 

berat volume tanah memicu gerakan tanah longsor. Dengan bentuk lereng yang 

terjal semakin meningkatkan gaya pendorong tanah untuk bergerak. Tanah 

longsor mudah terjadi karena perubahan kadar air, daya rembesan air dan 

besarnya sudut lereng. Semakin besar sudut lereng maka semakin mudah daerah 

tersebut longsor.  

Hujan yang deras dengan intensitas lama dan tinggi di desa Sekaran 

kecamatan Gunungpati  menyebabkan perumahan Ayodya Puri Nugraha Sekaran 

mengalami kelongsoran pada bulan Februari 2006. Akibatnya merobohkan 45 

rumah dan merusak fasilitas pendukung lainnya seperti saluran air, tiang listrik. 

Bencana tanah longsor yang lainnya yaitu di lereng Gunung Lawe atau Bukit 

Pawinihan yang menimbun ratusan rumah di empat rukun tetangga di dusun 

Gunungraja desa Sijeruk kecamatan Banjarmangu kabupaten Banjarnegara 

propinsi Jawa Tengah pada bulan januari 2006 dan di desa Tumpangsari 

kecamatan Tembalang kabupaten Semarang yang merusak beberapa rumah 

disekitarnya. Ketiga bencana longsor tersebut terjadi karena daerah tersebut 

merupakan daerah perbukitan dengan sudut lereng yang curam. Saat terjadi hujan, 

air akan langsung mengalir deras dari daerah yang lebih tinggi ke tempat yang 

rendah sehingga beban tanah bertambah dan terjadi pergerakan tanah. 
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Longsor biasanya terjadi saat musim penghujan karena air hujan akan 

masuk ke dalam tanah dan akan menyebabkan tanah menjadi jenuh, tanah yang 

jenuh terdapat tekanan air pori, karena hujan yang lama maka tekanan air pori 

akan naik, naiknya tekanan air pori menyebabkan kuat geser tanah menjadi kecil 

dan pada akhirnya tanah menjadi labil dan rawan longsor.  untuk itu perlu suatu 

pencegahan dengan cara menganalisis tanah yang rawan longsor khususnya 

daerah yang berpotensi rawan yaitu di daerah perbukitan dengan struktur tanah 

yang labil seperti didaerah perbukitan Sekaran Semarang. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas permasalahan yang muncul adalah untuk 

mengetahui penyebab kelongsoran tanah di perbukitan desa Sekaran kecamatan 

Gunungpati kabupaten Semarang khususnya di perumahan Ayodya Puri Nugraha 

Sekaran Semarang dengan meninjau besarnya sudut lereng dan tingkat kejenuhan 

tanahnya. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Evaluasi nilai faktor aman pada lokasi penelitian berdasarkan analisa secara 

manual maupun simulasi numeris. 

2. Pemanfaatan program elemen hingga Plaxis sebagai salah satu cara untuk 

menganalisa stabilitas lereng. 
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1.4 Batasan Masalah 

Mengingat luasnya ruang lingkup permasalahan dan keterbatasan waktu 

maupun kemampuan maka dilakukan pembatasan masalah yaitu: 

1. Lereng yang diambil sampelnya hanya di daerah yang longsor yaitu di 

perumahan Ayodya Puri Nugraha desa Sekaran kecamatan Gunungpati 

kabupaten Semarang. 

2. Analisis stabilitas lereng dibatasi dengan menggunakan data pengujian geser 

langsung tanah terendam air (c’ dan φ’) pada lokasi yang kritis untuk 

mewakili lokasi yang lain. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain mengetahui 

kawasan aman dan rawan longsor di perumahan Ayodya Puri Nugraha Desa 

Sekaran Kecamatan Gunungpati Kabupaten Semarang serta dapat mengetahui 

cara untuk mencari faktor aman dalam stabilitas lereng dengan menggunakan 

program elemen hingga Plaxis. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk 

penelitian selanjutnya tentang pemanfaatan suatu bangunan diatas tanah yang 

aman dan tidak rawan longsor khususnya tentang stabilitas tanah di daerah 

perbukitan. 
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1.6 Sistematika Penelitian 

Sistematika penulisan skripsi ini disusun dengan urutan sebagai berikut: 

1. Bagian awal skripsi berisi judul, abstrak, halaman pengesahan, motto dan 

persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan daftar 

lampiran. 

2. Bagian isi terdiri dari lima bab yaitu: 

a. Bab I pendahuluan berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan masalah, batasan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika 

penelitian. 

b. Bab II tinjauan pustaka dan landasan teori. 

c. Bab III metode penelitian. 

d. Bab IV hasil penelitian. 

e. Bab V pembahasan. 

f. Bab VI penutup berisi kesimpulan dan saran.  

3. Bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Daftar 

pustaka berisi tentang daftar buku yang digunakan dalam penelitian. Lampiran 

berisi kelengkapan-kelengkapan skripsi dan perhitungan analisis data. 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kuat Gesek Tanah dan Uji Gesek Langsung 

2.1.1 Kuat Gesek Tanah 

Pengetahuan tentang kekuatan gesek diperlukan untuk menyelesaikan 

masalah-masalah yang berhubungan dengan stabilitas massa tanah. Bila suatu titik 

pada sembarang bidang dari massa tanah memiliki tegangan geser yang sama 

dengan kekuatan geseknya, maka keruntuhan akan terjadi pada titik tersebut.. 

Kekuatan gesek tanah (τ) di suatu titik pada suatu bidang tertentu dikemukakan 

oleh Coulomb sebagai suatu fungsi linear terhadap tegangan normal (σ) pada 

bidang tersebut pada titik yang sama, sebagai berikut: 

τ = c + σ  tan φ.....................................................................................................(2.1) 

dengan: 

τ = Kekuatan gesek tanah (kN/m2 ) 
c = Kohesi  (kN/m2 ) 
σ = Tegangan normal (kN/m2 ) 
ϕ = Sudut gesek dalam tanah ( º ) 

Dimana c dan ϕ adalah parameter-parameter kekuatan gesek, yang berturut-turut 

didefinisikan sebagai kohesi dan sudut tahanan gesek. Berdasarkan konsep dasar 

Terzaghi, tegangan gesek pada suatu tanah hanya dapat ditahan oleh tegangan 

partikel-partikel padatnya. Kekuatan gesek tanah dapat juga dinyatakan sebagai 

fungsi dari tegangan normal efektif sebagai berikut: 

τ’ = c’ + σ’  tan φ’................................................................................................(2.2) 

7 
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Parameter-parameter kekuatan gesek untuk suatu tanah tertentu dapat 

ditentukan dari hasil-hasil pengujian laboratorium pada contoh-contoh tanah 

lapangan (in-situ soil) yang mewakili. Diperlukan ketelitian dan perhatian yang 

besar terhadap proses pengambilan contoh, penyimpanan contoh, dan perawatan 

contoh sebelum pengujian, terutama untuk contoh tidak terganggu (undisturbed), 

dimana struktur tanah di lapangan dan kadar airnya harus dipertahankan. Untuk 

tanah lempung, benda uji didapatkan dari tabung-tabung contoh atau kotak-kotak 

contoh. Kotak contoh memiliki efek terganggu yang lebih kecil. 

Pada penelitian akan dilakukan uji gesek langsung untuk menentukan 

parameter kuat gesek tanah. Parameter ini sangat penting dan menentukan dalam 

analisa stabilitas lereng. 

2.1.2 Uji Gesek Langsung 

Uji gesek langsung dilakukan dengan maksud menentukan parameter 

gesek tanah dengan alat gesek langsung. Contoh tanah ditempatkan pada sebuah 

kotak logam dengan penampang persegi atau lingkaran. Kotak tersebut terbagi 

menjadi dua bagian pada setengah tingginya dengan suatu jarak kecil antara kedua 

bagian tersebut. Di atas dan di bawah contoh ditempatkan sebuah piringan berpori 

bila contoh tersebut jenuh sempurna atau jenuh sebagian sehingga air dapat 

mengalir. Bila contoh tersebut kering digunakan piringan logam. Bagian-bagian 

terpenting dari kotak tersebut diperlihatkan pada Gambar 2.1. Pada kotak tersebut, 

contoh dibebani gaya vertikal (N) melalui pelat beban (loading plate) dan secara 

berangsur-angsur akan timbul tegangan geserdengan membuat pergesekan di 

antara kedua bagian kotak tersebut. Gaya gesek (T) diukur bersamaan dengan 
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perpindahan gesek  (Δl). Biasanya perubahan tebal contoh (Δh) juga diukur. 

Dalam percobaan ini digunakan beberapa contoh dengan pembebanan vertikal 

yang berbeda-beda, dan kemudian untuk setiap percobaan harga tegangan gesek 

runtuh diplot terhadap tegangan normalnya. Kemudian akan didapatkan 

parameter-parameter kekuatan gesek dari garis terbaik yang didapat dari titik-titik 

tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Alat Gesek Langsung (Craig, 1989) 

Pada percobaan ini ditemukan beberapa kekurangan, antara lain yang 

terpenting adalah kondisi pengaliran (drainasi) yang tidak dapat dikontrol. Selama 

tekanan air pori tidak dapat diukur, tegangan normal total saja yang dapat diukur 

walaupun nilainya sama dengan harga tegangan normal efektif pada saat tekanan 

air pori nol. Gesek murni yang dihasilkan pada contoh hanya ditentukan dengan 

perkiraan, dan tegangan gesek pada bidang runtuh tidak merata. Keruntuhan 

terjadi pada tepi sampai pusat contoh. Selama percobaan, luas contoh yang 

dibebani beban gesek dan vertikal tidak akan tetap. Keuntungan dari percobaan ini 

adalah kesederhanaannya, dan kemudahan dalam persiapan contoh tanah. 



 10

2.2 Lereng dan Longsoran 

Suatu permukaan tanah yang miring dengan sudut tertentu terhadap bidang 

horisontal dinamakan sebagai lereng. Pada setiap lereng akan menghasilkan 

komponen gravitasi dari berat sendiri ataupun beban di atas tanah yang cenderung 

menggerakkan massa tanah dari elevasi yang lebih tinggi ke elevasi yang lebih 

rendah. Air menjadi hal yang harus diperhatikan pada kasus bergeraknya tanah 

pada lereng mengingat kemampuan rembesannya. 

Wesley (1977) membagi lereng menjadi 3 macam ditinjau dari segi 

terbentuknya, yaitu: 

a. Lereng alam, yaitu lereng yang terbentuk karena peristiwa alam, misalnya 

lereng suatu bukit. 

b. Lereng yang dibuat dari tanah asli, misalnya tanah yang dipotong untuk 

pembuatan jalan atau saluran air untuk irigasi. 

c. Lereng yang dibuat dari tanah yang dipadatkan, misalnya tanggul untuk jalan 

atau bendungan tanah. 

Gaya-gaya yang bekerja pada lereng dapat menyebabkan stabilitas tanah 

terganggu. Apabila tahanan geser tanah lebih kecil dari tegangan geser yang 

terjadi, maka akan terjadi longsoran tanah. 

Tanah longsor (longsoran) adalah pergerakan massa tanah/batuan ke arah 

miring, mendatar, atau vertikal pada salah satu lereng. Longsor terjadi karena 

terganggunya keseimbangan lereng akibat pengaruh gaya-gaya yang berasal dari 

dalam lereng seperti gaya gravitasi bumi, tekanan air pori dalam tanah/lereng, dan 

gaya dari luar lereng seperti getaran kendaraan dan pembebanan kendaraan. 



 11

Terganggunya kestabilan tanah tersebut menyebabkan terjadinya tanah longsor. 

Lereng atau lahan yang kemiringannya melampaui 20° atau 40°, umumnya 

mempunyai resiko untuk bergerak atau longsor. Potensi terjadinya gerakan pada 

lereng juga tergantung pada kondisi batuan dan tanah penyusun lereng, struktur 

geologi, curah hujan, vegetasi, dan bentuk penggunaan lahan pada lereng.  

Kelongsoran lereng dapat terjadi dari hal-hal sebagai berikut (Hardiyatmo, 

2003 (b)): 

a. Penambahan beban pada lereng 

b. Penggalian atau pemotongan tanah pada kaki lereng 

c. Penggalian yang mempertajam kemiringan lereng 

d. Perubahan posisi muka air secara cepat (rapid drawdown) 

e. Kenaikan tekanan lateral oleh air  (air yang mengisi retakan akan mendorong 

tanah kearah lateral) 

f. Gempa bumi 

g. Penurunan tahanan geser tanah pembentuk lereng oleh akibat kenaikan kadar 

air, kenaikan tekanan air pori, tekanan rembesan oleh genangan air di dalam 

tanah, tanah pada lereng mengandung lempung yang mudah kembang susut, 

dan lain-lain.  
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Menurut Craig (1989), ada 3 tipe utama dari kelongsoran tanah seperti 

pada Gambar 2.2 yaitu sebagai berikut: 

a. Kelongsoran rotasi (rotational slips), yaitu kelongsoran yang bentuk 

permukaan runtuh pada potongannya dapat berupa busur lingkaran atau kurva 

bukan lingkaran. 

b. Kelongsoran translasi (translational slips), cenderung terjadi bila lapisan 

tanah yang berbatasan berada pada kedalaman yang relatif dangkal di bawah 

permukaan lereng. 

c. Kelongsoran gabungan (compound slips), biasanya terjadi bila lapisan tanah 

yang berbatasan berada pada kedalaman yang lebih dalam. Hal ini umumnya 

terjadi karena runtuhnya terdiri dari potongan kurva dan bidang. 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.2. Tipe-tipe keruntuhan lereng (Craig, 1989). 

 

Dalam menghadapi persoalan bagaimana caranya memperbaiki atau 

menstabilkan lereng pada suatu daerah yang terjadi kelongsoran. Menurut 

(Wesley, 1977) ada dua cara untuk membuat lereng sepaya menjadi lebih aman 

dan mantap, yaitu: 
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a. Memperkecil gaya penggerak atau momen penggerak, yaitu dengan mengubah 

bentuk lereng. Cara yang dilakukan yaitu: 

1. Membuat lereng lebih datar, yaitu dengan mengurangi sudut kemiringan., 

seperti terlihat pada Gambar 2.3 di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Memperkecil sudut kemiringan lereng (Wesley, 1977). 

 
2. Memperkecil ketinggian lereng, lihat Gambar 2.4. 

Cara ini hanya dapat dipakai pada lereng yang ketinggiannya 

terbatas, yaitu dalam hal kelongsoran yang bersifat “rational slide”.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Memperkecil Ketinggian Lereng (Wesley, 1977). 

b. Memperbesar gaya melawan, yang dapat dilakukan dengan beberapa cara, 

yaitu: 
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1. Dengan memakai ”counterweight” yaitu tanah timbunan pada kaki lereng. 

Lihat Gambar 2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 5. Memakai Counterweight (Wesley, 1977). 

 
2.  Dengan mengurangi tegangan air pori di dalam lereng, lihat Gambar 2.6. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6. Mengurangi Tegangan Air Pori (Wesley, 1977). 

 
3. dengan cara injeksi, yaitu dengan menambah tanah timbunan pada kaki 

lereng, membuat selokan secara teratur pada lereng dengan mengurangi 
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tegangan air pori pada tanah, dengan menambah bahan kimia atau semen 

dipompa melalui pipa supaya masuk ke dalam lereng. 

4. Dengan cara mekanis, yaitu dengan membuat dinding penahan atau 

dengan memancang tiang. Cara ini dilakukan jika lereng tersebut 

mempunyai tingkat kelongsoran yang kecil. 

Pada daerah tinjauan beberapa faktor penyebab kelongsoran juga teramati 

antara lain, kemiringan lereng dan pengaruh air tanah. Dua parameter tersebut 

akan dianalisa lebih lanjut dalam penelitian ini. 

 

2.3 Tekanan air pori 

Tanah terbagi menjadi dua zona yaitu zona tekanan pori positif dan negatif 

(Hardiyatmo, 2006 (c)). Garis yang membagi kedua zona adalah garis permukaan 

air tanah, dimana tekanan hidrostatiknya sama dengan tekanan atmosfer. Dibawah 

muka air tanah, tanah dalam kondisi jenuh air dan tekanan air pori adalah positif. 

Di atas muka air tanah, di dalam zona tanah tidak jenuh, tekanan pori adalah 

negatif. Sembarang perubahan tekanan pori akan merubah kuat geser tanah yang 

akan mempunyai pengaruh besar pada stabilitas lereng. Reaksi dari rezim air 

tanah terhadap air hujan, bervariasi dan bergantung pada lerengnya, yaitu dari 

lereng yang tanpa reaksi sampai kereaksinya sangat besar. Untuk lereng yang bila 

longsor membahayakan keselamatan banyak orang dan mengakibatkan kerugian 

besar, reaksi tekanan air pori ini sebaiknya diukur dengan alat piezometer.  
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a. Tekanan air pori positif 

Dalam tinjauan tegangan efektif, kuat geser tanah dinyatakan dalam 

persamaan coulomb (lihat gambar 2.7). 

')(' ϕστ tguc −+=  ……………………………………………………….(2.3) 

u−= σσ ,'  ……………………………………………………………….(2.4) 

Dengan, 

c’ = kohesi efektif 
σ = tegangan normal pada bidang runtuh 
ϕ ’ = sudut gesek dalam 
u = tekanan air pori 
σ ’ =  tegangan efektif 

Pada permukaan freatis, tekanan air pori sama dengan tekanan 

atmosfer, sedang dibawahnya tekanan air pori diatas tekanan atmosfer. 

Tekanan atmosferik biasanya diambil sebagai titik referensi bertekanan pori 

nol. Oleh karena itu, titik dibawah muka air tanah, tekanannya positif. Jika tak 

ada aliran air, tekanan air adalah hidrostatis dan ketinggian air yang terukur 

pada alat piezometer sama dengan muka air tanah. Tekanan pori tidak lagi 

hidrostatis bila ada aliran (lihat gambar 2.8). Dalam kondisi ini tekanan air 

pori dapat dihitung dengan menggunakan jaring arus (flownet).  

 

 

 

 

 

Gambar 2.7. kuat gesek tanah menurut Coulomb (Hardiyatmo, 2006 (c)) 

 



 17

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8. Jaring arus untuk hitungan tekanan air pori (Hardiyatmo, 2006 (c)) 

Jika tekanan air pori naik, maka tegangan normal efektif dalam tanah 

berkurang yang berakibat turunnya kuat geser tanah, sehingga stabilitas lereng 

berkurang. Kenaikan tekanan air pori lebih cepat terjadi pada periode hujan 

lebat (terus menerus). Hal inilah yang menjadi penyebab terjadinya 

kelongsoran. Tetapi kecepatan bertambahnya tekanan air pori bergantung 

banyak faktor, seperti lamanya hujan, sifat permukaan tanah, area tangkapan 

dan permeabilitas tanah. 

b. Tekanan air pori negatif 

Zona tekanan air pori negatif terdapat diatas muka air tanah. Dalam 

zona tersebut tekanan air pori kontinyu atau semi kontinyu dan nilai tekanan 

air pori dibawah atmosfer. Tekanan pori negatif sering disebut isapan tanah, 

dikontrol oleh tarikan permukaan pada batas antara udara dan air didalam 

rongga pori dan dipengaruhi oleh ukuran butir tanah. Umumnya jika butiran 

tanah semakin kecil, maka tinggi tekanan kapiler akan lebih besar dan karena 

itu tekanan air pori negatif juga besar. 
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Tekanan air pori negatif menambah tegangan efektif dalam massa 

tanah dan menambah stabilitas lereng. Untuk tanah tidak jenuh, Ho dan 

Fredlund (1982) dalam Hardiyatmo (2006) (c) merubah nilai kohesi dalam 

persamaan kuat geser tanah jenuh pada persamaan, menjadi: 

bwa tguucc ϕ)(' −+=  ……………………………………………………(2.5) 

dengan, 

c  = kohesi tanah total 
c’  = kohesi efektif 
ua-uw = isapan matrik ( matrix suction ) 
ϕb  = kemiringan matrix suction, ketika (σ-ua) konstan. 

Sehingga untuk tanah tidak jenuh, persamaan untuk kuat geser 

tanahnya adalah: 

')()(' ϕσϕτ tgutguuc abwa −+−+=  …………………………………(2.6) 

dengan ua = tekanan udara dalam pori, dan uw= tekanan air pori. Dalam 

persamaan terlihat bahwa terdapat kenaikan kuat geser dari komponen kohesi 

nampak oleh akibat tekanan air pori negatif (isapan tanah). Dengan kata lain, 

matric suction (ua-uw) menambah kuat geser tanah sebesar (ua-uw) tg ϕb. 

kenaikan kuat geser tanah dapat dinyatakan dengan bidang runtuh tiga 

dimensi, yaitu dengan menggunakan variabel tegangan (σ-ua) dan (ua-uw) 

(lihat Gambar 2.9). Tekanan air pori negatif berkurang, jika derajat kejenuhan 

bertambah dan menjadi nol jika tanah menjadi jenuh sempurna. Sebagai 

contoh, saat hujan atau sesudah hujan lebat, tanah yang semula lembab dan 

bertekanan air pori negatif menjadi bertekanan air pori positif, karena telah 

menjadi jenuh air. Problem terbesar dalam analisis stabilitas lereng pada tanah 
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jenuh adalah dalam menerapkan pengurangan tekanan air pori negatif dan 

kemungkinan kenaikan tekanan air pori oleh akibat hujan kedalam analisis 

stabilitas tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Kuat gesek tanah tak jenuh (Ho dan Fredlund,1982 dalam 
Hardiyatmo, 2006 (c)) 

 

2.4 Analisis Stabilitas Lereng untuk Lereng Tak Terhingga 

Analisis stabilitas lereng adalah untuk menentukan faktor aman dari 

bidang longsor yang potensial. Faktor aman (Fs) didefinisikan sebagai nilai 

banding antara gaya yang menahan dan gaya yang menggerakkan, dinyatakan 

dengan persamaan: 

d

Fs
τ
τ

=  ……………………………………………………………................(2.5) 

dengan  

τ   = Tahanan geser maksimum yang dapat dikerahkan oleh tanah 
τd  =  Tegangan geser yang terjadi akibat gaya berat tanah yang akan longsor 
Fs = Faktor aman 
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Menurut teori Mohr-Coulomb tahanan geser (τ) yang dapat dikerahkan 

oleh tanah disepanjang bidang longsoran dinyatakan seperti pada persamaan (2.1): 

Persamaan tegangan geser yang terjadi (τd) akibat beban tanah dan beban 

lain pada bidang longsornya : 

ddd tgc ϕστ +=  ……………………………………………………………(2.6) 

Dengan cd dan ϕd adalah kohesi dan sudut gesek dalam yang terjadi atau yang 

dibutuhkan untuk keseimbangan bidang longsornya. 

Subtitusikan persamaan (2.1) dan (2.6) kepersamaan (2.5) diperoleh persamaan 

faktor aman, 

dd tgc
tgcFs
ϕσ
ϕσ

+
+

=  ……………………………………………………………..(2.7) 

Persamaan (2.7) dapat ditulis dalam bentuk: 

F
tg

F
ctgc dd

ϕσϕσ +=+  …………………………………………………….(2.8) 

 Untuk maksud memberikan faktor aman terhadap masing-masing 

komponen kuat geser, faktor aman dapat dinyatakan oleh 

d
c c

cF =   ……………………………………………………………………(2.9) 

dtg
tgF
ϕ
ϕ

ϕ = …………………………………………………………………....(2.10) 

Dengan  

Fc = faktor aman pada komponen kohesi, 
Fϕ  = faktor aman pada komponen gesekan.  

Fs stabilitas lereng 1,2-1,5 (Hardiyatmo,2006 (c)).  
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Untuk mendapatkan nilai kohesi (c) dan sudut geser (ϕ ) didapat dari 

percobaan laboratorium direct shear test atau triaxial. Dalam penilitian ini untuk 

mempermudah mencari nilai c dan ϕ , dilakukan percobaan direct shear test. 

Gambar 2.10. memperlihatkan suatu kondisi dimana tanah dengan tebal H 

yang mempunyai permukaan miring, terletak diatas permukaan batu dengan 

kemiringan permukaan yang sama. Lereng semacam ini disebut lereng tak 

terhingga, karena mempunyai panjang yang sangat lebih besar dibanding dengan 

kedalamannya (H). Jika diambil elemen tanah selebar b, gaya-gaya yang bekerja 

pada dua bidang vertikalnya mendekati sama, karena pada lereng tak terhingga 

gaya-gaya yang bekerja disetiap sisi bidangnya dapat dianggap sama. 

a. Kondisi tanpa rembesan (tanah tak jenuh) 

Ditinjau suatu lereng tak terhingga dalam kondisi tanpa rembesan, 

akan ditentukan faktor aman lereng setebal H pada bidang longsor AB (lihat 

Gambar 2.10), dalam lereng yang tidak terdapat aliran air tanah. 

 

 

 

 

 

   

Gambar 2.10 Lereng tak terhingga tanpa aliran rembesan (tanah tak jenuh) 
(Hardiyatmo, 2006 (c)) 
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α
ϕ

ααγ tg
tg

tgH
cF += 2cos

 ……………………………………………….(2.11) 

Dengan: 

F = faktor aman 
c = kohesi  (kN/m2) 
ϕ = sudut gesek dalam tanah ( derajat ) 
α = sudut kemiringan lereng ( derajat ) 
γ = berat volume tanah (kN/m3) 

Untuk tanah yang mempunyai ϕ dan c, ketebalan tanah pada 

kondisi kritis (Hc) terjadi bila F=1, yaitu: 

)(cos2 ϕααγ tgtg
cH c −

= ……………………………………………….(2.12) 

Dengan Hc adalah ketebalan maksimum, dimana lereng dalam 

kondisi kritis akan longsor. 

 

b. Kondisi dengan rembesan penuh (tanah jenuh penuh)   

Suatu lereng tak terhingga dengan kemiringan lereng sebesar α, 

dengan muka air tanah dianggap terdapat pada permukaan tanah, diperlihatkan 

Gambar 2.11. Dengan adanya pengaruh air, kuat geser tanah dapat dituliskan 

seperti pada persamaan (2.3) : 

Ditinjau elemen PQTS, gaya-gaya yang bekerja pada permukaan-

permukaan PS dan QT besarnya sama, jadi saling meniadakan. Selanjutnya 

akan dievaluasi faktor aman terhadap kemungkinan longsor disepanjang 

bidang AB yang terletak pada kedalaman H dibawah permukaan tanah. 
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Gambar 2.11  lereng tak terhingga dipengaruhi aliran rembesan (tanah jenuh 

penuh) (Hardiyatmo, 2006 (c)) 
 

Persamaan faktor aman diperoleh dari: 

Berat tanah pada elemen PQTS adalah: 

bHW satγ=  ………………………………………………………………(2.13) 

Gaya berat oleh tanah jenuh W dapat diuraikan menjadi: 

αγα coscos bHWN sata ==  ……………………………………………(2.14) 

αγα sinsin bHWT sata ==  ……………………………………………..(2.15) 

Tegangan normal total (σ) dan tegangan geser (τ) pada bidang AB adalah: 

αγσ cosHsat=  …………………………………………………..…….(2.16) 

ααγτ sincosHsatd =  ……………………………………………………(2.17) 

ddd tguc ϕστ )( −+=  ……………………………………………………(2.18) 

αγ 2cosHu w=  …………………………………………………………(2.19) 

Subtitusi persamaan (2.16) ke persamaan (2.18) 

ddd tgHc ϕαγτ 2cos'+=  ………………………………………………(2.20) 
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Subtitusikan persamaan (2.17) ke persamaan (2.20) 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−= d

satsat

d tgtg
H

c
ϕ

γ
γαα

γ
'cos2  ……………………………………….(2.21) 

Dengan memberikan faktor aman pada masing-masing komponen kuat geser: 

F
ccdan

F
tgtg dd ==
ϕϕ  ………………………………………………….(2.22) 

Maka akan diperoleh persamaan faktor aman sebagai berikut: 

αγ
ϕγ

ααγ tg
tg

tgH
cF

satsat

'
cos2 +=  ……………………………………….(2.23) 

dengan: 

F = faktor aman 
c = kohesi  (kN/m2) 
ϕ = sudut gesek dalam tanah ( derajat ) 
α = sudut kemiringan lereng ( derajat ) 
γsat = berat volume jenuh tanah (kN/m3) 
γ’ = berat volume efektif tanah (kN/m3) 

γ’ =γsat -γw ………………………………………………………….(2.24) 

e
eGsw

sat +
+

=
1

)(γ
γ  ………………………………………………………..(2.25) 

dengan: 

γ = unit weight 
γw = berat isi air (unit weight of water) 
G = berat jenis (spesific grafity) 
w = kadar air (water content) 
e = void ratio 
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c. Kondisi rembesan sebagian tanah jenuh dan sebagian tahah kering 

 b 
 
 Q 

    Garis ekipotensial  h1 γd 
             P        mat 
                     Na1  W1 Ta1           
    h1 cos2α     
   
       P1     Nr1 
 h1cosα             h2 γsat 
      
         
        Ta2   
   
        T         bidang longsor 
  h2cosα       S    T1   
       

               Nr2  

 P2  
 

Gambar 2.12. Lereng tak Terhingga dengan Kondisi Rembesan Sebagian (jenuh 
sebagian) 

 
Persamaan faktor aman diperoleh dari: 

Berat tanah pada elemen PQTS adalah: 

)()( 21 bhbhW satd γγ +=  …………………………………………………(2.26) 

Gaya berat oleh tanah jenuh W dapat diuraikan menjadi: 

)cos()cos(cos 21 αγαγα bhbhWN satda +==  ………………………(2.27) 

)sin()sin(sin 21 αγαγα bhbhWT satda +==  …………………………..(2.28) 

Tegangan normal total (σ) dan tegangan geser (τ) pada bidang AB adalah: 

[ ] αγγαγαγσ 22
2

2
1 cos).()cos()cos( hhhh satdsatd +=+=  ……………(2.29) 

ααγγτ sin.cos)...( 21 hh satdd +=  ………………………………………(2.30) 

α 
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ddd tguc ϕστ )( −+=  ……………………………………………………(2.31) 

αγ 2
2 coshu w=  …………………………………………………………(2.32) 

Subtitusikan Persamaan (2.29) ke persamaan (2.31) sehingga diperoleh: 

dddd tghhc ϕαγγτ )cos)'(( 2
21 ++=  ………………………………….(2.33) 

Subtitusikan Persamaan (2.30) ke persamaan (2.33) sehingga diperoleh: 

dddsatd tghhchh ϕαγγααγγ )cos)'((sin.cos)( 2
2121 ++=+  ………….(2.34) 

Dengan memberikan faktor aman pada masing-masing komponen kuat geser: 

F
ccdan

F
tgtg dd ==
ϕϕ  ………………………………………………….(2.35) 

Maka akan diperoleh persamaan faktor aman sebagai berikut: 

[ ]
ααγγ
ϕαγγ

sin.cos).(
cos)'.(

21

2
21

hh
tghhc

F
satd

d

+
++

=  …………………………………….(2.36) 

dengan: 

F = faktor aman 
c = kohesi  (kN/m2) 
ϕ = sudut gesek dalam tanah ( derajat ) 
α = sudut kemiringan lereng ( derajat ) 
γsat = berat volume jenuh tanah (kN/m3) 
γd = berat volume kering tanah (kN/m3) 
γ’ = berat volume efektif tanah (kN/m3) 

 

2.5 Metode Elemen Hingga Plaxis 

Plaxis (Finite Element Code For Soil and Rock Analyses) merupakan 

suatu rangkuman program elemen hingga yang telah dikembangkan untuk 

menganalisis deformasi dan stabilisasi geoteknik dalam perencanaan-perencanaan 

sipil. Grafik prosedur-prosedur input data (soil properties) yang sederhana mampu 
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menciptakan model-model elemen hingga yang kompleks dan menyediakan 

fasilitas output tampilan secara detail berupa hasil-hasil perhitungan. Perhitungan 

program ini seluruhnya secara otomatis dan berdasarkan pada prosedur-prosedur 

penulisan angka yang tepat. Konsep ini dapat dikuasai oleh pengguna baru dalam 

waktu yang relatif singkat setelah melakukan beberapa latihan (Plaxis, 1998) 

Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan adalah mengenai nilai-nilai 

parameter pada tanah yang didapat dari hasil penyelidikan tanah dalam hal ini 

adalah tanah di daerah Sekaran Semarang. Data tersebut digunakan sebagai input, 

adapun prosedur dari program Plaxis antara lain sebagai berikut: 

a. Menentukan Title (judul), model, dan elemen pada kotak serta menuliskan 

perintah atau tujuan yang akan dipakai. 

b. Menuliskan dimensi tanah dari kasus yang akan dipelajari, yaitu sepanjang ke 

kiri, ke kanan, ke atas, dan ke bawah. 

c. Merangkai bentuk dimensi dari tanah tadi kemudian diberi beban. 

d. Menentukan nilai parameter tanah dengan menekan tombol Material Sets  

antara lain γdry, γwet, kohesi, rasio poisson, dan lain sebagainya. 

e. Prosedur selanjutnya dapat dipahami lebih lanjut dan lebih jelas lagi pada 

literatur yang kami dapat dari program Plaxis itu sendiri. 

Program komputer Plaxis mempunyai kemampuan untuk membuat model 

dari tipe-tipe tanah yang heterogen. Selain itu juga dapat memperhitungkan 
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seberapa besar bidang gelincir permukaan lereng. Analisis dapat ditampilkan 

dengan menggunakan beberapa input parameter. Kombinasi dari keistimewaan ini 

menandakan bahwa Plaxis dapat digunakan untuk menganalisis hampir semua 

masalah stabilitas lereng (Plaxis, 1998). 

 



 BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

 Penelitian berlokasi di Perumahan Ayodya Puri Nugraha Desa Sekaran 

Kecamatan Gunung Pati Kabupaten Semarang yang ditunjukkan pada Gambar 

3.1. Pada pelaksanaan survei langsung ke lokasi di dapatkan sampel dan bentuk 

dari lereng baik kedalaman longsor, kemiringan lereng dan panjang bagian 

longsoran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Lokasi Penelitian 
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LOKASI PENELITIAN 
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 Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini terdiri dari data 

primer dan data sekunder. Tahapan dalam pengumpulan data ini meliputi sebagai 

berikut: 

1) Data Primer 

Data ini diperoleh secara langsung dari lapangan antara lain: 

a. Data tanah diperoleh dari konsultan Perumahan Ayodya Puri 

Nugraha, 

b. Pengamatan secara langsung dan pengambilan sampel tanah pada 

lokasi yang longsor di perumahan Ayodya Puri Nugraha desa 

Sekaran, 

c. Data yang belum ada kemudian dicari dengan pengujian sampel 

tanah di laboratorium Teknik sipil Universitas Negeri Semarang. 

Dalam penelitian ini data yang kurang yaitu ϕ dan c. Data tanah 

tersebut didapat dari pengujian geser langsung (direct shear test). 

2) Data Sekunder 

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengumpulkan 

informasi dan dokumentasi yang berasal dari: 

1. Literatur ataupun buku dan diktat kuliah yang berhubungan 

dengan permasalahan yang ditinjau. 

2. Data dari instansi terkait mengenai data topografi. 
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3.2 Bahan dan Alat 

Percobaan laboratorium untuk mendapatkan data tanah yang belum 

diketahui dengan menggunakan percobaan Direct Shear Test. Pengambilan 

sampel tanah yang berlokasi di perumahan Ayodya Puri Nugraha diambil dari 3 

titik yaitu pada TP I, TP II dan TP V dengan menggunakan alat boring pada 

kedalaman tanah 2 meter dari permukaan tanah. Adapun bahan dan alat yang 

dibutuhkan antara lain sebagai berikut:  

a) Perangkat direct shear test, 

b) Timbangan dan anak timbangan, 

c) Pisau/alat pemotong dan ring pencetak 

d) Stopwatch dan jangka sorong. 

Cara kerja percobaan direct shear test : 

a) Perangkat direct shear test dipersiapkan, stopwatch dan dial diatur menunjuk 

angka nol, 

b) Spesifikasi alat yang diukur yaitu diameter bagian dalam ring, berat dan 

diameter alat penutup dial, dan berat beban yang digunakan. 

c) Sampel dicetak dan dimasukan dalam tempatnya, kemudian beban dipasang 

untuk mendapatkan besarnya tegangan normal (σn) dan alat pemutar diputar, 

besamaan dengan itu dinyalakan, putaran dilakukan secara teratur sebesar 

satu putaran per 2 detik untuk mendapatkan tegangan geser (σs). 

d) Pada saat jarum dial menunjukkan angka maksimum dan nilainya kontinyu, 

maka pembacaan dihentikan. 
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e) Pada percobaan ini dilakukan sebanyak tiga kali dengan beban yang berbeda 

pada sampel tanah yang sama. 

f) Percobaan tersebut dilakukan dengan tiga sampel. 

Untuk memperoleh nilai kohesi (c) dan sudut geser tanah (ϕ) dicari dengan 

cara: 

a) Angka-angka tegangan normal (σn) sebagai sumbu axis, 

b) Angka-angka tegangan geser (σs) sebagai sumbu ordinat, 

c) Dari titik-titik tersebut ditarik garis lurus yang akan memotong sumbu 

ordinat, 

d) Untuk mencari harga kohesi (c) diukur dari jarak titik potong garis lurus 

terhadap sumbu ordinat ketitik pusat. Dalam pengukuran ini hasilnya 

dilkalikan dengan skala yang digunakan, 

e) Sudut geser dalam tanah (ϕ) yaitu dengan mengukur sudut potong dari garis 

horizontal terhadap garis grafik 

 

3.3 Prosedur/Tahapan Penelitian 

a. Cara Analisis Data 

Setelah data-data tanah yang diperlukan tersedia, kemudian data-data 

tersebut dianalisis untuk mengetahui stabilitas lerengnya, baik dengan cara 

manual maupun dengan program Plaxis untuk mengetahui penyebab terjadinya 

ketidakstabilan lereng. Kemudian kita menghitung stabilitas lereng pada kondisi 
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batas, dengan memodifikasi letak permukaan air tanah  guna memperoleh besar 

angka keamanan kritis. 

Setelah hasil akhir diperoleh, kemudian langkah selanjutnya adalah 

memberikan beberapa alternatif pemecahan yang tidak diuraikan secara rinci, 

kemudian salah satu alternatif dihitung stabilitas lerengnya dengan metode yang 

ada baik secara manual maupun dengan program Plaxis. Langkah-langkah yang 

ditempuh dalam analisis stabilitas lereng yaitu:  

1) Memastikan data parameter tanah meliputi berat volume tanah (γ), sudut 

geser dalam tanah (φ), dan kohesi tanah (c), 

2) Menentukan potongan melintang pada data topografi dengan variasi sudut 

lereng kemudian dianalisis dengan metode lereng tak terhingga, pada salah 

satu potongan dengan kondisi tanpa rembesan air dan dengan rembesan air. 

Apabila dalam menganalisis stabilitas lereng tersebut diperoleh faktor aman 

yang memadai, akan dimodelkan lereng dengan beberapa macam variasi 

sudut kelerengan dan ketinggian air tanah jenuh sehingga diperoleh faktor 

aman paling kritis. 

3) Setelah dilakukan perhitungan secara manual dengan metode lereng tak 

terhingga selanjutnya dilakukan perhitungan dengan program Plaxis untuk 

membandingkan angka keamanan. Program Plaxis ini mampu menganalisis 

stabilitas lereng dengan cepat untuk metode yang digunakan. 
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b. Validasi Program 

Untuk mengecek validasi dari program Plaxis, maka dilakukan 

perbandingan perhitungan stabilitas lereng dengan program manual yaitu 

metode Lereng tak Terhingga Kemudian membandingkan faktor keamanan 

dari kedua perhitungan tersebut. 

c. Pembahasan 

Pembahasan ini mengacu pada penyebab terjadinya kelongsoran ditinjau 

dari besarnya sudut lereng dan kandungan air. 

d. Kesimpulan dan Saran 

Pada tahap ini diambil kesimpulan sesuai pembahasan dan kemudian 

memberikan saran untuk mencegah terjadinya kelongsoran. 

e. Diagram Alir Penelitian 

 Program Plaxis dipakai dalam penelitian tugas akhir ini. Program ini 

digunakan untuk  menganalisis stabilitas lereng pada perumahan Ayodya Sekaran 

Semarang. Adapun tahapan penelitian yang dilakukan terlihat pada Gambar 3.2. 
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Gambar 3.2. Diagram Alir Penelitian  

Mulai 

Studi Pustaka 
- Literatur 
- Plaxis 

Peninjauan Lokasi dan Pengumpulan 
Data Sekunder: 
- Properties Tanah 
- Peta Topografi 
- Soil Ivestigation 

Data Primer 
Pengambilan Sampel dan Uji 
Laboratorium Geser Langsung 

Meshing dan 
Input Data 

Analisa Stabilitas Lereng Secara 
Manual pada Kondisi: 
- Kering 
- Rembesan Penuh 
- Rembesan Sebagian 

Simulasi Numeris Program Plaxis 
pada Kondisi: 
- Kering 
- Rembesan Penuh 
- Rembesan Sebagian 

Kontrol: Sesuai? 

Hasil dan Analisis 

Pembahasan 
- Perbandingan Hasil Manual dan Simulasi Numeris 
- Pengaruh Sudut Lereng 
- Pengaruh Kandungan Air 

Kesimpulan 

Selesai 

tidak tidak 

ya 
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 Tahapan yang dilakukan dalam penelitian tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Studi Pustaka 

Referensi yang dijadikan acuan pada penulisan terdiri dari literatur yang 

banyak digunakan pada bidang geoteknik seperti mekanika tanah dan teknik 

fondasi. Selain itu artikel, makalah, tugas akhir maupun buletin menjadi 

sumber lain sebagai bahan referensi. Dari studi didapatkan perumusan 

masalah yang akan dibahas. Pemecahan masalah serta perumusan metode 

penulisan. 

Pada langkah berikutnya dilakukan studi terhadap program Plaxis. Studi 

ini bertujuan untuk memahami program seperti cara kerja, kemampuan 

program, perintah dan istilah yang dipakai, serta data yang dibutuhkan pada 

saat analisis dilakukan dengan menggunakan program  Plaxis.  

2. Peninjauan Lokasi dan Pengumpulan Data Sekunder 

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengumpulkan informasi 

dan dokumentasi yang meliputi data properties tanah, peta topografi dan soil 

investigation. 

3. Data Primer 

Data primer diperoleh dari konsultan perumahan Ayodya Puri Nugraha 

sedangkan data yang belum ada yaitu kohesi dan sudut geser didapatkan dari 

uji laboratorium Direct Shear Test dengan mengambil sampel tanah pada 

perumahan tersebut dengan alat booring pada kedalaman 2 meter di atas 

permukaan tanah. 
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4. Meshing dan Input Data  

Data yang digunakan pada analisis stabilitas lereng merupakan data 

sekunder (soil investigation) yang terdiri dari data geometri lereng (hasil 

pengukuran tampang) dan data parameter tanah (hasil pengujian 

laboratorium). Pemodelan geometris, input data, kondisi awal dan kondisi 

batas merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan pada saat 

dilakukan analisis dengan menggunakan program Plaxis. 

5. Simulasi numeris program Plaxis 

Pada tugas akhir ini dilakukan analisis stabilitas lereng pada perumahan 

Ayodya Sekaran Semarang. Program Plaxis mampu memodelkan tahapan-

tahapan konstruksi, sehingga hasil output yang diperoleh lebih realistis. Dalam  

analisis stabilitas lereng dibedakan menjadi tiga kondisi, yaitu tanah pada 

kondisi dalam keadaan kering, tanah pada kondisi jenuh sebagian dan tanah 

pada kondisi jenuh penuh. 

6. Hasil analisis stabilitas lereng 

Hasil yang didapatkan dari analisa stabilitas lereng yang meliputi metode 

manual dan simulasi numeris Plaxis berupa besarnya angka keamanan. Hasil 

ini akan dianalisa sesuai dengan acuan dari tinjauan pustaka dan landasan teori 

yang digunakan. 

7.  Pembahasan   

Setelah dilakukan perhitungan baik dengan metode manual maupun 

simulasi numeris Plaxis maka diadakan perbandingan hasil dari kedua metode 
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tersebut, selain itu juga dicari adanya pengaruh sudut lereng dan kandungan 

air pada lereng terhadap kestabilan lereng tersebut. 

8. Kesimpulan 

Pada tahap akhir dilakukan penarikan kesimpulam dari analisis stabilitas 

lereng, sehingga dapat diketahui tingkat keamanan dari lereng tersebut. 

 

3.4 Istilah dan Menu pada Program Plaxis 

 Program Plaxis merupakan program yang berdasarkan prinsip elemen 

hingga (finite element) yang diperuntukkan khusus untuk menganalisa deformasi 

dan stabilitas pada permasalahan-permasalahan geoteknik. Meskipun demikian 

pemasukan data yang dilakukan tidaklah rumit, bahkan bagi pemakai yang tidak 

menguasai elemen hingga secara sempurna sekalipun, dikarenakan proses 

inputnya dapat dilakukan dengan penggambaran secara sederhana seperti pada 

penggambaran Auto-CAD. 

  Program ini mempunyai akurasi yang sangat bagus, dikarenakan prinsip 

elemen hingga yang tidak saja meninjau suatu objek yang akan dihitung hanya 

sebagai garis atau titik saja, tapi juga dapat meninjau suatu objek sebagai suatu 

bidang yang terbagi atas elemen-elemen segitiga. 

 Aplikasi-aplikasi geoteknik memerlukan pemodelan-pemodelan yang 

sempurna untuk simulasi non linear dan ketergantungan sifat tanah terhadap 

waktu. Karena tanah terdiri dari beberapa fase material, maka prosedur-prosedur 

khusus harus dilakukan, misalnya yang berhubungan dengan tekanan pori dalam 

tanah, yang diakibatkan ada atau tidak adanya tekanan hidrostatik. Dalam 
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perhitungan, pemodelan pada tanah, merupakan suatu hal yang sangat penting. 

Meskipun demikian banyak ahli-ahli geoteknik yang kesulitan mengidealisasikan 

pemodelan struktur, dan interaksi antara tanah dengan struktur. Kesulitan-

kesulitan tersebut dapat diatasi dengan penggunaan program ini. 

 Program Plaxis dilengkapi beberapa feature khusus yang berhubungan 

dengan banyaknya aspek yang sangat kompleks dari struktur-struktur geoteknik. 

Secara singkat beberapa hal yang penting dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pemodelan input geometri yang dilakukan secara grafis 

Input dari lapisan tanah, struktur, tahapan konstruksi, kondisi pembebanan 

dan kondisi batas dilakukan berdasarkan Convenient Drawing Procedures 

yang memungkinkan pendetailan dan akurasi yang berdasarkan kondisi yang 

sebenarnya dapat terjadi. 

2. Meshing secara otomatis 

Plaxis sangat memungkinkan pembagian elemen secara otomatis dari 

finite element yang tidak terstruktur. Dalam hal ini kita harus membagi 

cluster menjadi elemen segitiga dalam pemodelan elemen hingga, karena 

telah difasilitasi dengan Triangle generator. Pembagian elemen secara lebih 

detail (mesh refinement) juga dapat diatur, sehingga akurasinya dapat 

diandalkan. 

3. Orde elemen  

Pembagian elemen menjadi 6 titik elemen atau 15 titik elemen 

memungkinkan adanya distribusi tegangan-tegangan pada tanah dan prediksi 

yang akurat dari keruntuhan akibat pembebanan. 
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4. Beams 

Beams element, dapat dipakai dalam pemodelan retaining walls, fondasi 

atau struktur lainnya. Parameter yang harus diketahui adalah EA (Normal 

Stiffness), EI (Flexural Rigidity), w (berat sendiri), υ (poisson ratio) dan 

tahanan momen dari elemen yang akan dimodelkan. 

5. Interface 

Interface digunakan untuk menggambarkan interaksi tanah dengan 

struktur. Hal ini, biasanya dipakai untuk mensimulasi gesekan material pada 

saat ada kontak antara tanah dengan fondasi, tiang pancang, geotekstil, 

dinding penahan tanah dan lain-lain. 

6. Anchor 

Penggunaan angker atau struts dapat dimodelkan dengan pemodelan 

anchor. Pilihan khusus untuk analisis angker yang di prestressed (ground 

anchor) dan sokongan dalam penggalian untuk basement juga difasilitasi 

dalam program ini.   

7. Geotextile 

Penggunaan geotextile atau geogrid sering dipakai untuk kekuatan tanah. 

Pemakaian parameter geotekstil biasanya dikombinasikan dengan interface 

untuk memodelkan interaksi dengan tanah disekitarnya.  

8. Tunnels 

Plaxis memfasilitasi pemodelan untuk pembuatan terowongan baik dengan 

bentuk yang circular ataupun non-circular. Dalam hal ini beams dan interface 



 41

dapat ditambahkan dalam pemodelan pada terowongan, beserta interaksinya 

dengan tanah disekitarnya. 

9. Mohr-Coulomb Model 

Pemodelan ini berdasarkan parameter-parameter yang sangat dikenal pada 

saat ini. Pemodelan ini dapat dipakai untuk menghitung pembebanan-

pembebanan ultimit pada fondasi lingkaran, tiang pendek dan sebagainya.  

10. Staged construction 

Sangatlah mungkin untuk mensimulasi tahapan-tahapan proses konstruksi 

ataupun penggalian, dengan mengaktifkan atau mematikan elemen cluster. 

Pada prosedur ini, memungkinkan untuk memprediksi tegangan dan 

displacement yang misalnya diakibatkan pembangunan lereng pada 

bendungan atau lereng jalan raya, serta penggalian basement.   

11. Consolidation 

Pemodelan konsolidasi dapat dilakukan pada program ini. Dalam 

analisisnya diperlukan data koefisien permeabilitas dari berbagai variasi layer 

tanah.   

12. Safety factors 

Faktor keamanan sering didefinisikan sebagai rasio pembebanan runtuh 

terhadap beban yang bekerja. Definisi ini sesuai untuk struktur seperti fondasi. 

Akan tetapi akan sangat berbeda untuk lereng ataupun dinding penahan tanah 

termasuk turap. Untuk tipe-tipe struktur tersebut, faktor aman merupakan rasio 

dari kuat geser rata-rata dari tanah terhadap tegangan geser rata-rata yang 
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terjadi. Pada program Plaxis terdapat fasilitas untuk menghitung faktor aman 

ini dengan menggunakan prosedur ’phi-c reduction’. 

13. Presentation of result 

Pada Plaxis tersedia fasilitas untuk tampilan grafis dari hasil perhitungan. 

Nilai-nilai displacement, tegangan dan gaya-gaya pada struktur dapat dilihat 

dari tabel output secara detail. 

14. Stress path 

Tool khusus tersedia untuk menggambarkan kurva beban-

displacement,diagram tegangan-tegangan,termasuk kontur teganganya. 

 

Program Plaxis ini terbagi empat program, yang masing-masing 

program mempunyai fungsi yang berbeda, yaitu Plaxis Input, Plaxis 

Calculation, Plaxis Output, dan Plaxis Curve. 

Beberapa istilah dan perintah, digunakan masing-masing program. 

Istilah-istilah tersebut berbeda untuk setiap program, sesuai berbedanya fungsi 

masing-masing program. Berikut ini akan dijelaskan secara singkat beberapa 

hal yang berhubungan dengan istilah maupun perintah yang  digunakan. 

General setting merupakan langkah paling awal yang harus dilalui oleh 

pemakai program, sebelum memasuki Input Program, pada saat memulai 

pekerjaan. 

Tampilan General setting terdiri dari dua, yaitu Project, seperti terlihat 

pada Gambar 3.3 dan Dimensions, seperti terlihat pada Gambar 3.4. pada 

Project box terdapat file name, directory dan title. File name dan directory 
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belum terisi karena merupakan lembar kerja baru, sedangkan pada title dapat 

diisi dengan nama pekerjaan yang akan dianalisa atau nama judul. Comments 

box merupakan pilihan saja untuk diisi dengan hal-hal yang berhubungan 

dengan pekerjaan yang akan dianalisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3. Tampilan General Setting (Project) 

Pada General box terdapat pilihan model dan elements. 

Model box terdiri dari dua pilihan, yaitu plane strain dan axisymmetry. 

Sedangkan elements box terdiri dari dua pilihan juga, yaitu 6-nodes dan 15-

nodes. Plane strain dipilih untuk peninjauan secara umum. Pemilihan tipe 

model ini mengasumsikan objek secara umum, yang biasanya berbentuk kotak 

menurut absis x,y maupun z, dengan peninjauan satu satuan panjang ke arah 

koordinat z. Berbeda dengan axisymmetry yang dapat meninjau objek yang 

berbentuk lingkaran. 

Elements box diisi dengan 6-nodes atau 15-nodes. Hal ini berpengaruh terhadap 

tinjauan elemen segitiga, yang merupakan bagian dari cluster, ketika input 
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dieksekusi. Pemilihan 15-nodes akan menghasilkan perhitungan yang lebih 

akurat, terutama pada pemodelan geometris axisymmetry, karena dalam elemen 

segitiga terdapat 15 titik yang dapat ditinjau, tentu saja dengan waktu kalkulasi 

yang lebih lama. 

Pada acceleration box ada dua pilihan gravity angle dan acceleration. 

Baik gravity angle maupun acceleration, pada keadaan normal tidak harus 

diisi. Kalaupun akan dipakai, gravitasi (yang sudah di set dengan sudut -90 

sesuai dengan arah gaya gravitasi) dan akselerasi, dapat dikontrol dengan 

ΣMweight dan ΣMacell (dibahas lebih lanjut) pada tahapan berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4. Tampilan General Setting (Dimension) 

 

Pada jendela Dimensions terdapat Units, Geometri dimensions dan Grid. 

Units box mengatur satuan panjang (m, cm, in dan sebagainya), gaya (kN, kg, lbs) 

maupun waktu (day, minute, second dan lain-lain), yang akan dipakai dalam 
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analisa berikutnya. Geometry dimensions box mengatur batas paling kiri, kanan, 

atas dan bawah dari lembar kerja yang akan dipakai. Meskipun demikian, 

biasanya tampilannya lebih besar dari yang kita tentukan. Grid box, mengatur 

spasi antar dua titik dan banyaknya interval diantara dua titik. 

 Setelah fase ini, maka program Plaxis telah siap untuk digunakan, tentu 

saja dengan input data (satuan bidang gambar dan lain-lain), yang bersesuaian 

dengan parameter yang telah di set pada General setting. 

 

3.4.1 Plaxis Input 

 Dalam analisis pekerjaan yang akan menggunakan program Plaxis, 

pemakai haruslah membuat suatu model yang menggambarkan keadaan 

sebenarnya dari objek yang akan ditinjau. Kondisi batas dan data material yang 

akan dianalisa tentu saja termasuk dalam pemodelan yang dimaksud. Pemodelan 

geometris, sesuai  dengan fasilitas yang ada pada program Plaxis, dapat dibuat 

dengan penggambaran model geometris dua dimensi. Penggunaan titik, garis dan 

cluster akan sering dipakai dalam analisis pekerjaan. Plaxis input program 

merupakan bagian dari paket program Plaxis yang dapat memenuhi syarat-syarat 

yang telah disebutkan di atas. Adapun tampilan Plaxis input, ditampilkan seperti 

Gambar 3.5. 
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Gambar 3.5. Tampilan Main Window untuk input data 

 Adapun penjabaran menu utama dan sub menu adalah sebagai berikut: 

1. Menu utam File terdiri dari beberapa sub menu berikut: 

a. New untuk membuat lembar kerja baru. 

b. Open untuk membuka lembar kerja yang sebelumnya pernah dikerjakan 

dan disimpan (save). 

c. Save untuk menyimpan hasil pekerjaan yang telah kita kerjakan pada 

directori tertentu, yang kita buat sebelumnya. 

d. Save as, fungsinya identik dengan save yaitu untuk menyimpan hasil 

pekerjaan dengan nama baru yang berbeda dengan file yang dibuka 

sebelumnya. 

Tool bar (General) 

Menu 

Tool bar (Geometry) 

Bidang Gambar 

Titik 0,0 

Input Manual 

Koordinat kursor 
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e. Print merupakan perintah untuk mencetak hasil pekerjaan yang sedang 

ditampilkan. 

f. Work directory berfungsi untuk menentukan directori mana yang akan 

dipilih untuk menyimpan hasil pekerjaan kita. 

g. Import adalah nama perintah untuk membuka file yang disimpan dalam 

format lain misalnya dalam format *.sfn yang merupakan versi Plaxis 

sebelumnya. 

h. General setting untuk menentukan setting parameter yang akan dipakai 

dalam input Plaxis dan 

i. Exit untuk keluar dari program tersebut. 

2. Menu utama Edit terdiri dari sub menu berikut: 

a. Undo untuk mengulang satu langkah ke belakang pekerjaan yang telah 

kita lakukan dan 

b. Copy untuk mengkopi model geometris. 

3. Menu utama View terdiri dari sub menu berikut: 

a. Zoom in dan zoom out untuk memperbesar (detail objek) atau memperkecil 

tampilan (yang pernah di zoom in) objek pekerjaan yang ditinjau. 

b. Reset view untuk mengubah tampilan yang telah kita zoom menjadi 

tampilan awal sesuai setting. 

c. Table untuk melihat koordinat titik yang kita kerjakan, dalam bentuk tabel 

sekaligus dapat digunakan untuk mengubah letak koordinat. 
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d. Rulers untuk memunculkan dan menghilangkan tampilan garis acuan titik 

koordinat di samping dan di atas area penggambaran, dalam satuan 

panjang sebagaimana yang pernah diinput sebelumnya. 

e. Crosshair untuk menampilkan atau menghilangkan tampilan garis silang 

acuan, untuk input yang berhubungan dengan snap dan grid. 

f. Grid untuk memunculkan atau menghilangkan titik-titik grid sebagai salah 

satu acuan koordinat. 

g. Axes untuk memunculkan atau menghilangkan garis sumbu penunjuk arah 

absis x dan ordinat y. 

h. Snap to grid untuk memfungsikan snap dalam memandu kita untuk 

memilih titik, sehingga tepat pada letak titik-titik yang telah di setting pada 

setting grid dan 

i. Point numbers untuk mengaktifkan nomor titik yang merupakan urutan 

titik yang pernah dibuat. 

4. Menu utama Geometry dapat digunakan dalam mengidealisasikan struktur 

yang akan dibuat. Menu geometry terdiri dari sub menu berikut: 

a. Geometry line sebagai pilihan untuk membuat garis antara dua titik. 

b. Beam untuk memodelkan struktur seperti fondasi, retaining wall dan lain-

lain. 

c. Geotextile untuk memodelkan material geotekstil. 

d. Node to node anchor dan fix end anchor untuk memodelkan angkur atau 

strut. 
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e. Interface untuk memodelkan hubungan interaksi antara struktur dengan 

tanah. 

f. Tunnel untuk pemodelan terowongan. 

g. Beam hinge untuk memodelkan perletakan pada sambungan dua beam atau 

lebih. 

5. Menu utama Loads berisi perintah-perintah untuk pemodelan perletakan dan 

beban, baik beban merata maupun beban garis. Pemodelan displacement 

dalam satuan panjang juga dapat diaplikasikan. Sub-sub menu tersebut adalah 

sebagai berikut: 

a. Standart fixities merupakan perletakan standar pada program ini, yang 

memungkinkan suatu objek misalnya satu bidang tanah (tinjauan dua 

dimensi), yang diberi perletakan rol di kedua samping kanan dan kiri yang 

searah sumbu y, dan kekangan searah sumbu x dan y pada dasar objek 

yang memungkinkan adanya displacement hanya searah sumbu y, jika 

diberi beban. 

b. Total fixities merupakan kekangan untuk arah sumbu x maupun y. 

c. Vertical fixities merupakan kekangan pada arah sumbu y. 

d. Horizontal fixities merupakan kekangan pada arah sumbu x. 

e. Momen fixity merupakan perletakan yang dapat menahan puntiran dan 

menghasilkan tahanan momen terutama dipakai untuk beam. 

f. Prescribe displacement merupakan input yang dapat dipakai untuk 

menghasilkan geseran atau settlement pada objek sesuai satuan panjang 

yang dipakai, pada arah sumbu x maupun y. Untuk aplikasi umum, pada 
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program ini, prescribe displacement di set searah sumbu y negatif. Untuk 

mengubahnya jika diperlukan dapat dilakukan dengan memilih toolbar 

selection dan meng-klik dua kali pada objek prescribe displacement. 

g. Traction loads system menggambarkan aplikasi input beban yang berupa 

beban merata baik pada arah sumbu x maupun y. 

h. Point force load system identik dengan traction loads system untuk beban 

terpusat.  

6. Menu utama Material terdiri dari soil and interface, geotextile, beam, dan 

anchor yang digunakan untuk setting material yang sesuai dengan parameter 

bahan yang bersangkutan. 

7. Menu utama Mesh terdiri dari sub menu berikut: 

a. Global coarseness untuk mengatur pembagian (meshing) cluster sebelum 

di generate. Pilihan pada global coarseness terdiri dari 5 pilihan, yang 

dapat dipilih untuk mengatur meshing. Meshing ini dapat menentukan 

akurasi dari hasil kalkulasi dikarenakan kita mempunyai beberapa pilihan 

untuk mengatur seberapa detail objek yang ditinjau. Pemilihan sub menu 

meshing ini, dapat membagi objek yang telah kita gambar menjadi 

beberapa elemen segitiga, dengan ukuran rata-rata tertentu, yang 

mempertimbangkan letak koordinat terluar yaitu xmin, xmax, ymin, dan ymax. 

b. Refine global dapat digunakan untuk mengubah pilihan meshing satu 

tingkat, ke tingkat pembagian elemen yang lebih halus, misalnya dari 

coarse ke medium dan seterusnya untuk keseluruhan bagian cluster. 
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c. Refine cluster berfungsi seperti refine global, tapi hanya untuk cluster 

tertentu saja. 

d. Refine around point digunakan jika ada tinjauan yang penting di daerah 

sekitar titik (point), yang dipilih misalnya sudut dasar galian. Fungsi dari 

refine around point juga sama dengan refine global. 

e. Refine line untuk daerah yang berhubungan dengan garis tertentu yang 

tentu saja setelah kita memilih objek di sekitar titik atau garis yang akan di 

refine. 

f. Reset all untuk mengubah setting ke keadaan sebelum di generate, dan 

g. Generate untuk mengeksekusi meshingnya. 

8. Initial conditions digunakan untuk mengatur kondisi objek apakah 

dipengaruhi tekanan air atau tidak. Termasuk dalam hal ini adalah adanya 

pengaruh muka air tanah pada suatu segmen yang ditinjau. Pemilihan 

generate, akan muncul dengan tampilan lain yang bersesuaian dengan 

pemilihan kondisi objek setelah pilihan initial conditions dipilih, yang 

merupakan proses akhir pada sesi input dan awal menuju program kalkulasi 

jika pekerjaan yang kita kerjakan akan segera dikalkulasi. 

9. Menu utama Help seperti pada penggunaan program lain, dapat digunakan jika 

pada keadaan tertentu menemui kesulitan dalam aplikasi dari program 

tersebut. 

  Selain menu utama, pada tampilan input ini dilengkapi dengan toolbars 

seperti pada Gambar 3.6. 
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Gambar 3.6. Toolbars 

 Fungsi dari toolbar-toolbar tersebut telah disebutkan di atas, sesuai 

dengan sub menu yang mempunyai fungsi yang sama. 

 Koordinat kursor mengindikasikan absis dan ordinat kursor yang kita 

gerakkan, sehingga kita dapat dengan mudah mengklik koordinat yang akan 

dipakai. Input koordinat dapat dibuat secara manual, tentu saja setelah memilih 

toolbar geometri line dengan menuliskan koordinat yang akan dipakai. Misalnya 

titik 0,0 ditulis dengan 0 (spasi) 0. Lalu jika akan membuat garis menuju titik 

Go to calculation program Go to curves program Zoom in Coordinates table 

Go to output program New Open Save Print Zoom out Selection Undo 
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400,0 maka setelah penulisan titik 0,0 di enter lalu ditulis 400 0. pembuatan garis 

dapat pula dilakukan dengan mengklik titik-titik tertentu dengan berurutan, 

sehingga akan membentuk garis. Jika titik telah tersedia, dapat pula membuat 

garis dengan menuliskan nomor titik secara langsung. Misalnya nomor titik 0,0 

adalah 0 dan nomor titik 400,0 adalah 1 maka untuk membuat garis dari titik 0 ke 

titik 1 dapat diinput secara manual dengan menuliskan 0 lalu enter dan 1 lalu 

enter. 

 

3.4.2 Plaxis Calculation 

  Plaxis Calculation Program digunakan setelah proses input pada 

pekerjaan yang kita tinjau telah selesai. Program ini dapat secara otomatis 

terbuka setelah memilih toolbar calculate pada akhir input program. Jika 

kalkulasi tidak dilakukan langsung setelah proses input, kita dapat membuka 

program ini dengan memilih Calculation Program pada start menu. Pilihan 

pekerjaan yang akan kita kalkulasi dapat dipanggil, tentu saja setelah input yang 

kita lakukan disimpan terlebih dahulu. Adapun tampilan Plaxis Calculation 

seperti pada Gambar 3.7. 
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Gambar 3.7. Tampilan Main Window untuk Calculation Program 

1. Menu utama File. Sub menu File yang ada pada Calculation Program pada 

dasarnya sama dengan menu File pada Input Program. 

a. Open digunakan untuk membuka nama file pekerjaan yang akan 

dikalkulasi. 

b. Save untuk menyimpan hasil kalkulasi. 

c. Work directory untuk menentukan direktori mana yang akan dijadikan 

tempat menyimpan file yang kita kerjakan. 

d. Exit digunakan jika akan keluar dari program. 

2. Menu utama Edit terdiri dari beberapa sub menu yang penting yaitu next 

phase, insert phase, delete phase dan select all. Penggunaan menu Edit ini 

dipakai jika objek yang dikerjakan terdiri dari beberapa fase yang dapat pula 

digunakan untuk mensimulasi beberapa parameter yang diubah untuk 
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mengetahui seberapa besar perubahan yang dihasilkan, jika parameter yang 

diketahui juga diubah. 

a. Next phase digunakan untuk membuat fase selanjutnya. Jika pekerjaan 

hanya terdiri dari satu fase, maka proses kalkulasi dapat langsung 

dilakukan tanpa menambah fase. 

b. Insert phase digunakan untuk membuat satu fase kalkulasi baru, yang 

dapat ditempatkan pada fase yang telah ditinjau. Jika pada tinjauan telah 

dilakukan perhitungan untuk fase 1 dan 2, sedangkan setelah fase 1 ada 

hasil kalkulasi yang ingin diketahui, misalnya safety factor maka setelah 

fase 1 dapat diisi dengan fase baru yaitu dengan perintah insert setelah 

mengklik fase 2 terlebih dahulu dan dimulai dari fase pertama (start from 

phase-1). 

c. Delete phase untuk menghapus fase yang dipilih. 

d. Select all untuk memilih fase-fase yang dikalkulasi. 

3. Menu utama View terdiri dari: 

a. Calculation manager digunakan untuk melihat tampilan keterangan 

beberapa kalkulasi, baik yang sedang dieksekusi ataupun yang telah 

dieksekusi. 

b. Select point for curve digunakan dalam peninjauan titik-titik yang ingin 

diketahui secara detail, baik nodal-nya maupun stresspoint-nya. Misalnya 

seberapa besar gaya yang bekerja, tegangan yang terjadi ataupun defleksi 

dan lain-lain dengan memilih beberapa nodal ataupun stresspoint yang 

akan ditinjau, baik dalam bentuk kurva ataupun dalam bentuk tabel. 
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4. Menu utama Calculate terdiri dari current project dan multiple project. 

Perintah ini digunakan untuk memulai perhitungan dari pekerjaan yang dibuka 

setelah beberapa parameter, general setting dan multipliers-nya diisi. Current 

project untuk mengeksekusi pekerjaan yang telah ditampilkan, sedangkan 

multiple project untuk memilih pekerjaan yang proses kalkulasinya telah 

dilakukan. 

Toolbars pada program ini tidak jauh berbeda dengan sebelumnya hanya 

ada pilihan select point for curve yang fungsinya telah disebutkan di atas. 

Pada tampilan windows Calculation Project terdapat 3 tab sheet yaitu 

General, Perameters dan Multipliers. 

Tab sheet General 

 Beberapa combo box terdapat pada tab sheet general ini. Calculation type 

box terdiri dari beberapa pilihan untuk penentuan tipe kalkulasi dan prosedur 

pembebanan, serta phase box yang diisi dengan nomor atau nama fase dan awal 

fase dari fase yang ditinjau. Comments box merupakan pilihan saja untuk diisi 

sedangkan log info box menginformasikan tentang kalkulasi yang telah dilakukan. 

 Plaxis calculation type dapat dipilih untuk menganalisis deformasi elastis-

plastis yang tidak mempertimbangkan deformasi yang besar. Tipe kalkulasi ini 

sangat umum digunakan untuk aplikasi geoteknik. 

 Analisis konsolidasi dapat dipilih untuk menganalisa akibat dari 

perkembangan dan disipasi dari tekanan air pori pada tanah jenuh air yang 

merupakan fungsi waktu. 



 57

 Updated mesh analysis merupakan kalkulasi plastis yang 

mempertimbangkan efek dari besarnya deformasi. Analisis ini sangat cocok untuk 

digunakan dalam analisis keruntuhan yang disebabkan oleh deformasi yang sangat 

besar. 

 Prosedur pembebanan terdiri dari dua jenis, yaitu manual control dan 

automatic step size procedures. Pemilihan dengan manual control memungkinkan 

tahapan prosedur kalkulasinya ditentukan oleh pengguna program dengan 

prosedur iterasi yang otomatis. Pemilihan prosedur ini dilakukan hanya untuk 

permasalahan dengan pembebanan individual, yang berarti hanya ada satu step 

pembebanan. Sedangkan untuk aplikasinya secara umum prosedur yang dipilih 

adalah automatic step size procedures yang terdiri dari load advancement ultimate 

level dan load advancement number of step. 

 Pemilihan prosedur pembebanan dengan load advancement ultimate level, 

dilakukan untuk perhitungan yang sangat umum. Pembebanan total yang akan 

diaplikasikan, dapat dipakai dalam prosedur ini. Jika pada manual control hanya 

ada satu step pembebanan pada satu titik misalnya sebesar 5 kN, maka hanya gaya 

tersebutlah yang secara langsung bekerja di titik tersebut. Berbeda dengan 

penggunaan prosedur ini, maka jika ada pembebanan 5 kN artinya pada titik 

tersebut bekerja beban yang dimulai sebesar beban nol yang terus menerus 

bertambah sampai dengan 5 kN. Dengan perubahan tersebut maka dapat diketahui 

pula perubahan yang terjadi pada titik yang ditinjau (tegangan, regangan dan 

sebagainya), bersesuaian dengan perubahan beban. Jika kita melakukan simulasi 

pelaksanaan secara bertahap, maka dapat digunakan juga prosedur pembebanan 
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tersebut, dengan memilih staged construction pada loading input di tab sheet 

parameter. 

 Load advancement Number of Step dapat dipakai untuk mengetahui faktor 

aman dari pemodelan suatu konstruksi. Phi-c reduction prosedure dapat dipilih 

untuk mengetahui faktor tersebut. 

 

Tab sheet Parameter 

 Tab sheet Parameter seperti terlihat pada Gambar 3.8. terdiri dari 

beberapa combo box, yaitu Control parameters box, Iterative prosedure dan 

Loading input box. 

 

Gambar 3.8. Tampilan tab sheet parameter pada Calculation Program 

 Pada control parameters, setting additional step tergantung pada 

pemilihan tipe pembebanan. Untuk manual control, additional step selalu sama 

dengan satu, yang berarti hanya terdiri dari satu kalkulasi tunggal untuk satu fase. 
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Sedangkan untuk Load advancement ultimate level dan Load advancement 

number of step settingnya masing-masing 100 dan 30 namun masih dapat diubah 

dengan nilai antara 1 sampai dengan 250. 

 Reset displacement to zero digunakan jika analisis terdiri dari beberapa 

tahap, yang memungkinkan analisis pada tahap selanjutnya menginginkan 

displacement yang terjadi sebelumnya dimasukkan sebagai displacement (dalam 

analisis selanjutnya), tetapi dianggap displacement tersebut sebagai kondisi awal 

pad perhitungan lanjutnya. Jika pada pekerjaan yang kita kerjakan ada cluster 

yang dianggap undrai, dan pada keadaan tertentu kita menginginkan pemodelan 

drain, maka untuk mengubahnya menjadi drain secara temporer dapat di check 

list pada ignore undrained behaviour. Delete intermediate steps dipakai untuk 

kondisi pembebanan Load Advancement Ultimate Level yang memungkinkan fase 

yang telah terjadi, kecuali fase terakhir, dihapus. 

 Iterative procedure terdiri dari dua pilihan yaitu standard setting dan 

manual setting. Standard setting, dipilih sebagai prosedur iterasi untuk pemakaian 

yang tidak familier dengan parameter kontrol yang mempengaruhi prosedur 

iterasi. Sedangkan manual setting dipilih dengan mengisi parameter  kontrol. 

 Pada pengisian pembebanan, ada dua pilihan yang dapat diambil, yaitu 

total multipliers jika penghitungan tidak bertahap dan stage construction untuk 

pekerjaan yang dibagi menjadi beberapa tahap. Stage construction diaktifkan jika 

pada pemodelan, ada beberapa elemen yang misalnya pada tahap tertentu tidak 

digunakan (elemennya telah diinput), maka dipilih elemen yang dimaksud untuk 

di-tidak aktifkan pada tahap tersebut. 
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 Setelah tahapan di sesi parameter selesai, kita dapat masuk ke tab sheet 

multipliers dengan tampilan pada Gambar 3.9. 

 

Gambar 3.9.  Tampilan tab sheet Multipliers pada Calculation Program 

 Pada tampilan multipliers ada dua pilihan yang dapat dipilih yaitu input 

values dan reached values. Input values adalah cara pengisian parameter-

parameter secara manual dengan memasukkan angka-angka yang diinginkan yang 

berupa gaya, displacement dan lain-lain. Sedangkan reached values, dapat dipilih 

untuk mendapatkan hasil optimum yang dapat dicapai dari kondisi parameter yang 

telah diinput, misalnya besarnya gaya horizontal yang dapat dicapai untuk 

menggeser suatu blok fondasi sampai keadaan hampir runtuh. Pada incremental 

multipliers dan total multipliers terdapat beberapa istilah bagi parameter yang 

diinginkan. 

1. Mdisp dan ΣMdisp merupakan pengatur input prescribe displacement sebesar 

nilai yang ditentukan. Misalnya jika diinginkan terjadi settlement sebesar 25 
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cm, sedangkan satuan panjang yang diinput dalam meter maka dimasukkan 

nilai sebesar 0,25. 

2. McontrA, ΣMcontrA, McontrB dan ΣMcontrB merupakan pengatur input 

besarnya kontraksi pada pembuatan terowongan. 

3. Ketika memasukkan increment beban, baik beban merata, maupun beban titik 

maka digunakan MloadA, ΣMloadA, MloadB dan ΣMloadB bersesuaian 

dengan satuan yang telah diinput. 

4. Sebagai kontrol gaya gravitasi, maka dipakailah Mweight, ΣMweight yang 

pada keadaan normal diisi dengan angka 1. 

5. Maccel, ΣMaccel berguna sebagai kontrol beban statik ekivalen sebagai hasil 

dari komponen percepatan yang dimasukkan dalam input. 

6. Msf, ΣMsf adalah multipliers yang berhubungan dengan Phi-c reduction pada 

Plaxis untuk menghitung faktor aman. 

 

3.4.3 Plaxis Output 

 Plaxis output dapat dipanggil dengan mengklik toolbar Plaxis output, atau 

dari start menu yang bersesuian dengan Program Plaxis. Toolbar Calculation 

pada Calculation Program pun dapat juga dipakai untuk masuk ke Output 

Program, jika inputnya selesai dan telah memilih titik yang akan ditinjau. Adapun 

tampilan Output Program seperti terlihat pada Gambar 3.10. 
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Gambar 3.10. Tampilan Main Window pada Output Program 

1. Menu utama file terdiri dari sub menu berikut: 

a. Open untuk membuka file yang akan dilihat outputnya. 

b. Close untuk meninggalkan format outputnya yang sedang aktif. 

c. Close all untuk keluar dari semua format output. 

d. Print untuk mencetak tampilan output yang sedang aktif. 

e. Exit untuk keluar dari Output Program. 

2. Menu utama edit terdiri dari sub menu berikut 

a. Copy digunakan untuk mengkopi output yang sedang aktif ke clipboard. 

b. Scale untuk mengatur skala nilai yang ada pada tampilan (misalnya 

displacement). 

c. Interval untuk mengatur nilai minimum dan maksimum serta jumlah yang 

akan ditampilkan untuk setting contour line plots dan plots with shading. 
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d. Scan line untuk mengubah tampilan contour line, yang menggambarkan 

besarnya kuantitas dari objek yang ditinjau yaitu dengan mengklik scan 

line lalu dibuatlah garis baru yang memotong titik tinjauan yang baru.   

3. Menu utama View 

a. Zoom in untuk mengubah tampilan dari area yang akan dilihat lebih detail. 

Setelah dilakukan pemilihan zoom in, maka untuk tampilan yang lebih 

detail mengenai objek yang akan dilihat digunakan mouse (left button). 

Jika area yang dipilih masih kurang detail maka dapat dilakukan prosedur 

yang sama secara berulang. 

b. Zoom out merupakan kebalikan dari zoom in yang dapat mengubah 

tampilan satu tahap sebelum zoom in terakhir dilakukan. 

c. Reset viewuntuk melihat tampilan dengan setting sebenarnya (awal) jika 

dilakukan zoom. 

d. Cross section untuk memilih potongan tampang dengan nilai tinjauan 

(misalnya tegangan) yang terdistribusi sesuai dengan tampang yang 

dipilih. Penggunaan cross section prosedurnya identik dengan scan line. 

e. Table untuk melihat tabel hasil kalkulasi yang merupakan nilai numeris 

dari hasil kalkulasi sebelumnya. 

f. Rulers untuk mengaktifkan atau mematikan garis acuan ukuran yang 

berada di samping dan atas dari draw area. 

g. Title untuk mengaktifkan dan mematikan nama judul dari tampilan yang 

sedang aktif. 
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h. Legend untuk mengaktifkan atau mematikan keterangan (legend) dari 

kontur atau arsiran. 

i. Grid untuk mengaktifkan atau mematikan grid pada tampilan yang sedang 

aktif. 

j. General info untuk melihat informasi dari pekerjaan yang sedang 

ditampilkan, misalnya nama pekerjaan, jumlah meshing dan sebagainya. 

k. Material info untuk melihat data material yang pernah diinput. 

l. Calculation info untuk melihat informasi dari step pekerjaan yang sedang 

dilakukan. 

4. Menu utama Geometry 

a. Structures untuk menampilkan semua objek struktur, dari plotting 

geometri pada tampilan pekerjaan yang sedang ditinjau. 

b. Materials untuk menampilkan tampilan geometris dengan jenis material 

yang berbeda. Hal ini biasanya didefinisikan dengan warna yang berbeda 

untuk setiap bahan. 

c. Phreatic line untuk menampilkan garis muka air tanah yang sesuai dengan 

input. 

d. Loads untuk menampilkan gaya-gaya luar yang terjadi, yang sesuai 

dengan input gaya pada Input Program. 

e. Fixities untuk mengaktifkan tampilan perletakan pada plot geometri. 

f. Prescribed displacement digunakan untuk melihat tampilan prescribed 

displacement pada saat plotting geometri. 
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g. Elements untuk menampilkan elemen-elemen tanah pada tampilan 

geometrisnya. 

h. Nodes untuk memperlihatkan titik-titik nodal pada elemen yang telah 

dimeshing pada tampilan geometris. 

i. Identik dengan nodes, stress point juga dapat ditampilkan dengan prosedur 

yang sama. 

j. Element numbers dapat dipakai untuk memperlihatkan nomor-nomor 

elemen sesuai dengan banyaknya elemen ketika di meshing. Element 

numbers ini dapat digunakan jika sub menu Elements juga diaktifkan. 

k. Node numbers diaktifkan untuk mengetahui nomor titik nodal. Seperti 

halnya element numbers, node numbers juga dapat dipakai jika nodes juga 

diaktifkan. 

l. Untuk mengetahui nomor pada Stress point, maka stress point numbers 

juga dapat diaktifkan ketika stress point-nya aktif. Pengaktifan nomor-

nomor yang dimaksud sangat bermanfaat, untuk mengetahui letak titik-

titik yang ditinjau, bersesuaian dengan nilai-nilai (tegangan, displacement 

dan sebagainya), yang ada pada tabel dan diaktifkan pada saat yang 

bersamaan. 

5. Menu utama Deformations 

a. Deformed mesh dapat dipilih untuk membuka tampilan meshing elemen 

yang sudah terdeformasi. Tampilan ini dapat diubah dengan penggunaan 

sub menu atau toolbar scale. 
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b. Total displacements dapat dipakai untuk melihat seberapa besar 

displacement yang terjadi, tentu saja sesuai dengan arah displacement-nya. 

c. Vertical atau horizontal displacements dipakai untuk melihat besarnya 

displacement, secara terpisah, baik untuk arah sumbu horizontal maupun 

vertikal. 

d. Total increments merupakan increments vektor displacement pada setiap 

nodal sesuai dengan tahap kalkulasi yang dimunculkan pada geometri 

aslinya (undeformed). Sedangkan untuk tampilan searah sumbu x atau 

sumbu y dapat dipakai Vertical and horizontal increments. 

e. Total Straints, merupakan regangan total yang terjadi pada akhir tahap 

kalkulasi dari objek yang ditinjau. Total strain ditampilkan dalam format 

gambar dalam keadaan undeformed. Panjang pendeknya garis 

menunjukkan besarnya regangan yang terjadi. Data lengkap dari tampilan 

ini dapat dilihat pada tabel, lengkap dengan koordinat tinjauan. 

f. Increments Straints merupakan increment regangan pada tampilan 

geometrisnya, sesuai tahap kalkulasi sebelumnya. Nilai negatif, 

menunjukkan adanya bagian yang tertekan. Ketika memakai 6-noded 

elements, maka hanya ditampilkan satu titik tiap elemen yang 

merepresentasikan rata-rata regangan dari tiga stress point. Ketika dipakai 

15-noded elements juga hanya ditampilkan tiga titik regangan dari dua 

belas stress point tiap elemen. 
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6. Menu utama Stress 

a. Effective Stresses dipakai untuk mengetahui tegangan efektif yang terjadi 

pada akhir tahap kalkulasi, yang ditampilkan dalam format undeformed. 

Tampilan ini dilengkapi juga dengan tabel yang dapat dipanggil dengan 

mengklik toolbar tabel. 

b. Total Stresses dipakai untuk menggambarkan seberapa besar tegangan 

total pada tiap-tiap elemen tinjauan yang juga dilengkapi dengan tabel. 

c. Plastic Points untuk mengetahui bagian elemen yang dalam keadaan 

plastis atau elastis yang ditandai dengan tampilan dengan warna yang 

berbeda. Untuk mengetahui detailnya, dapat dibuka tabel yang tersedia. 

d. Active Pore Pressures merupakan tampilan yang menggambarkan tekanan 

total air pada akhir tahapan kalkulasi, yang digambarkan dalam keadaan 

undeformed. 

e. Excess Pore Pressures merupakan tampilan tekanan air yang berhubungan 

dengan pembebanan clusters dalam keadaan undrained pada akhir tahapan 

kalkulasi. 

f. Groundwater Head, merupakan pembagian nilai tekanan air aktif dengan 

berat air, ditambah posisi vertikal. Groundwater head didefinisikan 

dengan persamaan: 

w

pyh
γ

+=        (3.1) 

dengan y koordinat vertikal, p tekanan pori γw adalah berat isi air. 
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g. Flow Field menunjukkan arah aliran pada akhir tahap kalkulasi dari 

pekerjaan yang sedang ditinjau, yang ditampilkan dalam bentuk panah, 

kontur atau arsiran. 

 

3.4.4 Plaxis Curves 

 Plaxis Curves Program dapat dipakai untuk menggambar kurva hubungan 

beban atau waktu terhadap displacement, diagram tegangan-regangan dari lokasi 

yang sebelumnya dipilih pada Calculation Program (select point for curve). 

Pemilihan point ini dibatasi sejumlah 10 buah untuk nodal dan 10 buah untuk 

stress point. 

 Sebelum masuk ke Plaxis Curve Program, pilihan pada tampilan 0 harus 

dipilih. New chart untuk membuat kurva baru dan existing chart untuk kurva yang 

telah dibuat. Lihat Gambar 3.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11. Tampilan Create/ Open Project pada Curve Program 
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 Setelah dipilih, maka akan muncul pilihan hubungan kurva yang akan 

ditampilkan, sesuai dengan nodal atau stress point yang ditinjau, dengan tampilan 

seperti terlihat pada Gambar 3.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.12. Tampilan Curve Generation 

 Pada tampilan 0 dipilih tinjauan untuk tampilan pada kurva dengan 

hubungan yang berbeda (tegangan-regangan dan sebagainya) untuk sumbu x 

maupun sumbu y, dengan tinjauan titik yang telah dipilih (titik A, B dan 

seterusnya).  

Adapun tampilan kurvanya, diantaranya seperti terlihat pada Gambar 3.13. 
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 Gambar 3.13. Tampilan Main Window Curves 

 

 Menu pada program ini terdiri dari: 

1. Menu utama File terdiri dari sub menu berikut: 

a. New untuk membuat grafik baru dari file yang diinginkan dengan 

hubungan tertentu, yang dapat dibuka dari file yang telah disimpan pada 

directori yang telah ditentukan. 

b. Open untuk membuka grafik yang telah dibuat dari file pekerjaan yang 

telah disimpan. 

c. Save untuk menyimpan tampilan grafik yang baru dikerjakan memakai 

nama yang sama dengan pekerjaan yang diinput dari awal. Jika belum ada 

nama file-nya maka secara otomatis akan diminta nama file untuk 

menyimpannya. 

d. Add curve dipakai untuk menambah kurva baru pada grafik yang sedang 

ditampilkan, dengan jenis (hubungan) kurva yang identik. 
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e. Delete chart digunakan untuk menghapus kurva yang sedang ditampilkan. 

f. Close untuk menutup window grafik yang sedang aktif. 

g. Close all digunakan untuk menutup semua grafik yang sedang aktif. 

h. Work directory untuk mengatur direktori yang akan dipakai untuk 

menyimpan file kurva yang dikerjakan. 

i. Print dipakai sebagai perintah untuk mencetak grafik yang sedang 

ditampilkan. 

j. Exit digunakan untuk keluar dari program. 

2. Menu utama Edit  

Menu utama Edit hanya terdiri dari copy untuk mengkopi tampilan, ke 

clipboard atau untuk tampilan lain. 

3. Menu utama View terdiri dari sub menu berikut: 

a. Zoom in digunakan untuk memperbesar tampilan dengan maksud untuk 

melihat lebih detail terhadap tinjauan. Zoom in dapat dilakukan beberapa 

kali untuk melihat lebih jelas pada tinjauan. 

b. Reset view digunakan untuk melihat tampilan dengan setting awal jika 

tampilan tersebut sebelumnya berubah, misalnya di objek yang di zoom in. 

c. Value indication untuk mengaktifkan penunjuk indikator dari nilai-nilai 

dari sebuah kurva, yang memungkinkan kita dapat mengetahui koordinat 

dari garis yang kita tunjuk hanya dengan mendekatkan penunjuk (cursor) 

pada kurva yang ditinjau. 
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d. Table digunakan untuk melihat tabel dengan nilai-nilai yang bersesuaian 

dangan titik-titik pada kurva. 

e. Legend, dipakai untuk melihat keterangan dari kurva yang ditampilkan. 

Simbol ataupun warna pada legend, ada kaitannya dengan simbol dan 

warna.     

4. Menu utama Format terdiri dari sub menu berikut: 

a. Curve digunakan untuk mengatur tampilan dari kurva dari grafik yang 

ditampilkan. 

b. Chart digunakan untuk mengubah tampilan dari frame (sumbu dan grid) 

pada grafik yang tinjau.  

5. Menu utama Window    

Pada sub menu window tersedia fasilitas untuk memunculkan beberapa 

tampilan sekaligus, yaitu dengan cascade (dengan tampilan berurut), dan tile 

(dengan tampilan sejajar/berdampingan) untuk mempermudah pilihan 

tampilan yang akan dilihat dari beberapa grafik. 

 

 

    

      

 

 

  



BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

4.1 Parameter Tanah Berdasarkan Uji Lapangan dan Laboratorium 

Percobaan ini dilakukan untuk memperoleh data yang belum ada yaitu 

kohesi (c) dan sudut geser (ϕ) sebagai parameter penentuan stabilitas lereng. 

Pengambilan sampel tanah di lokasi yang longsor dengan kedalaman 2 meter dari 

permukaan tanah. Sample tanah diambil dari 3 titik, antara lain pada TP I, TP II 

dan TP V. Dengan percobaan direct shear test nilai kohesi (c) dan sudut geser (ϕ) 

didapat dari percobaan dengan memakai tegangan normal yang berbeda yaitu 7,5 

kg, 15 kg, 30 kg. Hasil dari percobaan ini yaitu (lampiran 2): 

a. Pada TP I didapat kohesi (c)  = 10 kN/m2 dan sudut gesernya (ϕ) = 13º 

b. Pada TP II didapat kohesi (c) = 49 kN/m2 dan sudut gesernya (ϕ) = 12º 

c. Pada TP V didapat kohesi (c) = 28 kN/m2 dan sudut gesernya (ϕ) = 19º 

Dan ditetapkan titik yang kritis pada TP I dengan c = 10 kN/m2 dan ϕ = 13º untuk 

digunakan pada perhitungan stabilitas lereng selanjutnya, karena titik tersebut 

dapat mewakili titik-titik yang lain dalam analisa stabilitas lereng di lokasi. Data-

data parameter tanah lain yang dibutuhkan dalam analisa dapat dilihat pada Tabel 

4.1. 

 

4.2 Analisa Stabilitas Lereng Berdasarkan Manual 

Menganalisis stabilitas lereng disesuaikan dengan data tanah dan topografi 

daerah setempat. Stabilitas lereng perbukitan Sekaran Semarang tepatnya di 
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perumahan Ayodya Puri Nugraha dengan menggunakan metode elemen hingga 

plaxis dan metode stabilitas lereng tak terhingga, yaitu tanah dengan tebal H yang 

mempunyai permukaan miring, terletak diatas lapisan batu dengan kemiringan 

yang sama. Faktor aman diperoleh dari perhitungan gaya-gaya yang bekerja pada 

sisi bidang dengan kondisi tanah kering dan tanah jenuh. Perhitungan tersebut 

akan menentukan hubungan sudut lereng kejenuhan tanah terhadap nilai Fs. 

Uraian perhitungan faktor aman di beberapa lokasi 

Potongan GL 1-2 dengan sudut geser (α=18,43o). Pada kondisi tanah jenuh 

sebagian ditunjukkan dalam Gambar 4.1. 

a) Kondisi tanah tak jenuh (kering) 

α
ϕ

ααγ tg
tg

tgH
cF += 2cos
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b) Kondisi tanah jenuh air (jenuh penuh) 

h = 3 m 

αγ
ϕγ

ααγ tg
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tgH
cF

satsat

'
cos2 +=  
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c) Hair= 2 m dan Hkering = 1 m (jenuh sebagian) (lihat Gambar 4.1) 
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mat 
h2=2 m 

kering 

jenuh 

h1=1m 

α=18,43o 

γd =16,525 kN/m3 

γsat =19,822 kN/m3 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Lapisan tanah pada Potongan 1-2 

 

Perhitungan selengkapnya untuk GL 2-3, GL 3-4, GL 5-6, GL 6-7,   GL 7-8, GL 

9-10, GL 10-11, GL 11-12, GL 12-13, GL 13-14, GL 14-15, GL 15-16, GL 17-18, 

GL 18-19, GL 19-20, GL 20-21, GL 22-23, GL 23-24 pada lampiran 3.  Hasil 

perhitungannya telah diringkas dan dapat dilihat pada Tabel 4.1. 
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Tabel 4.1. Tabel Faktor Aman pada Kondisi Tanah Normal (kering), Tanah Jenuh 
Sebagian ( Hair = 2 m, Hkering = 1 m) dan Tanah Jenuh Penuh (Hair = 3 m) 
Dengan Menggunakan Metode Stabilitas Lereng tak Terhingga 

 
Faktor aman 

Tanah 
jenuh 
Penuh 

Hair=3 m 

Sudut 
lereng 

(0) 

Kohesi  
( c ) 

Sudut 
geser 

(0) 

Berat 
tanah 
jenuh 
(γsat) 

Berat 
tanah 
kering 

(γd) 

Berat 
tanah 
efektif 

(γ’) 

Tanah 
tak 

jenuh 
(kering) 

Tanah 
Jenuh 

Sebagian 
Hair=2m, 

Hkering=1m  

2 10 13 21,831 13,324 11,831 10,994 9,316 7,966 

4,29 10 13 17,469 16,525 7,469 5,628 4,400 3,997 

4,76 10 13 17,645 12,426 7,645 5,230 4,030 3,659 

5,95 10 13 21,831 13,324 11,831 4,397 3,359 2,997 

6,2 10 13 19,154 14,282 9,154 4,170 3,085 2,815 

7,13 10 13 19,154 14,282 9,154 4,049 2,789 2,277 

7,43 10 13 17,051 13,276 7,051 4,012 2,691 2,254 

7,43 10 13 17,153 13,542 7,153 3,286 2,660 2,239 

9,13 10 13 17,469 16,525 7,469 2,655 2,119 1,832 

10,12 10 13 17,469 16,525 7,469 2,397 1,914 1,656 

10,2 10 13 18,317 13,805 8,317 2,327 1,912 1,627 

10,62 10 13 21,831 13,324 11,831 2,074 1,768 1,510 

12,41 10 13 18,317 13,805 8,317 1,916 1,578 1,343 

16,16 10 13 17,153 13,542 7,153 1,524 1,246 1,059 

16,53 10 13 21,831 13,324 11,831 1,452 1,148 0,981 

16,7 10 13 21,831 13,324 11,831 1,425 1,137 0,975 

18,06 10 13 19,514 14,282 9,514 1,324 1,118 0,972 

18,43 10 13 17,645 12,426 7,645 1,297 1,043 0,905 

26,57 10 13 17,464 12,232 7,464 0,939 0,796 0,674 
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4.3 Simulasi Numeris dengan Plaxis 

Pada simulasi numeris Plaxis diperlukan data masukan parameter 

tambahan seperti terlihat pada Tabel 4.2 di bawah ini: 

Tabel 4.2. Parameter Tanah Pada Simulasi Numeris Plaxis 

Potongan Geo Listrik 
Poisson ratio 

(υ) Koefisien permeabilitas (k) 
  kx ky 

GL 1-2 0.3 8.64.10-7 8.64.10-7 
GL 2-3 0.3 8.64.10-7 8.64.10-7 
GL 3-4 0.3 8.64.10-7 8.64.10-7 
GL 5-6 0.3 8.64.10-7 8.64.10-7 
GL 6-7 0.3 8.64.10-7 8.64.10-7 
GL 7-8 0.3 8.64.10-7 8.64.10-7 

GL 9-10 0.3 8.64.10-7 8.64.10-7 
GL 10-11 0.3 8.64.10-7 8.64.10-7 
GL 11-12 0.3 8.64.10-7 8.64.10-7 
GL 12-13 0.3 8.64.10-7 8.64.10-7 
GL 13-14 0.3 8.64.10-7 8.64.10-7 
GL 14-15 0.3 8.64.10-7 8.64.10-7 
GL 15-16 0.3 8.64.10-7 8.64.10-7 
GL 17-18 0.3 8.64.10-7 8.64.10-7 
GL 18-19 0.3 8.64.10-7 8.64.10-7 
GL 19-20 0.3 8.64.10-7 8.64.10-7 
GL 20-21 0.3 8.64.10-7 8.64.10-7 
GL 22-23 0.3 8.64.10-7 8.64.10-7 
GL 23-24 0.3 8.64.10-7 8.64.10-7 

 

a. Hasil analisis program Plaxis pada potongan GL 1-2 dengan sudut 

geser (α=18,43o) pada kondisi tanah kering. Lihat Gambar 4.4. 

 

 

   

 

 

Gambar 4.2. Tampilan Lereng pada GL 1-2 
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Gambar 4.3. Tampilan Titik yang ditinjau pada GL 1-2 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.4. Kurva Hasil Analisis Faktor Aman pada GL 1-2 
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b. Hasil analisis program Plaxis pada potongan GL 1-2 dengan sudut 

geser (α=18,43o) pada kondisi tanah jenuh sebagian (Hair = 2 m dan 

Hkering = 1 m). Lihat Gambar 4.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5. Tampilan Lereng pada GL 1-2  Kondisi Tanah Jenuh Sebagian 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6. Kurva Hasil Analisis Faktor Aman pada GL 1-2  
Kondisi Tanah Jenuh Sebagian 
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c. Hasil analisis program Plaxis pada potongan GL 1-2 dengan sudut 

geser (α=18,43o) pada kondisi tanah jenuh penuh (Hair = 3 m). Lihat 

Gambar 4.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7. Tampilan Lereng pada GL 1-2  Kondisi Tanah Jenuh Penuh 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.8. Kurva Hasil Analisis Faktor Aman pada GL 1-2  
Kondisi Tanah Jenuh Penuh 
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Perhitungan faktor aman dengan menggunakan metode elemen hingga 

Plaxis untuk GL 2-3, GL 3-4, GL 5-6, GL 6-7,   GL 7-8, GL 9-10, GL 

10-11, GL 11-12, GL 12-13, GL 13-14, GL 14-15, GL 15-16, GL 17-

18, GL 18-19, GL 19-20, GL 20-21, GL 22-23, GL 23-24 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 4. Hasil perhitungannya 

telah diringkas dan dapat dilihat pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3. Tabel Faktor Aman pada Kondisi Tanah Normal (kering), Tanah Jenuh 
Sebagian ( Hair = 2 m, Hkering = 1 m) dan Tanah Jenuh Penuh (Hair = 3 m) 
Dengan Menggunakan Metode Elemen Hingga Plaxis 

 
Faktor aman 

Tanah 
jenuh 
Penuh 

(Hair=3m) 

Sudut 
lereng 

(0) 

Kohesi  
( c ) 

Sudut 
geser 

(0) 

Berat 
tanah 
jenuh 
(γsat) 

Berat 
tanah 
kering 

(γd) 

Berat 
tanah 
efektif 

(γ’) 

Tanah 
tak 

jenuh 
(kering) 

Tanah 
Jenuh 

Sebagian
Hair=2m, 

Hkering=1m 
 

2 10 13 21,831 13,324 11,831 18,087 11,770 3,963 

4,29 10 13 17,469 16,525 7,469 6,565 4,788 3,682 

4,76 10 13 17,645 12,426 7,645 6,169 3,919 3,714 

5,95 10 13 21,831 13,324 11,831 5,942 3,914 3,411 

6,2 10 13 19,154 14,282 9,154 5,545 3,337 3,381 

7,13 10 13 19,154 14,282 9,154 3,521 2,297 2,039 

7,43 10 13 17,051 13,276 7,051 3,014 1,764 1,578 

7,43 10 13 17,153 13,542 7,153 2,986 1,747 1,558 

9,13 10 13 17,469 16,525 7,469 2,255 1,378 1,242 

10,12 10 13 17,469 16,525 7,469 2,253 1,347 1,135 

10,2 10 13 18,317 13,805 8,317 2,158 1,249 1,122 

10,62 10 13 21,831 13,324 11,831 1,994 1,177 1,082 

12,41 10 13 18,317 13,805 8,317 1,709 0,957 0,871 

16,16 10 13 17,153 13,542 7,153 1,421 0,826 0,764 
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16,53 10 13 21,831 13,324 11,831 1,380 0,776 0,705 

16,7 10 13 21,831 13,324 11,831 1,301 0,719 0,699 

18,06 10 13 19,514 14,282 9,514 1,162 0,598 0,555 

18,43 10 13 17,645 12,426 7,645 1,119 0,569 0,531 

26,57 10 13 17,464 12,232 7,464 0,765 0,353 0,270 

 



BAB V 

PEMBAHASAN 

 

5.1 Perbandingan Hasil Analisa Stabilitas Lereng Metode Lereng Tak 

Terhingga dengan Simulasi Numeris Plaxis 

Dalam pembahasan ini akan dilihat perbandingan hasil analisa stabilitas 

lereng secara metode lereng tak terhingga dengan simulasi numeris. Peninjauan 

difokuskan pada besarnya faktor aman pada kondisi kritis (Fs = 1), kondisi labil 

(Fs = 1 – 1,2), dan pada kondisi aman (Fs > 1,2). Berdasarkan grafik yang telah 

didapat maka dapat dilihat besarnya sudut lereng yang di butuhkan untuk 

mengetahui ke-3 kondisi tanah tersebut yang dapat dilihat pada lampiran 4. 

Hasilnya dapat dilihat pada Tabel 5.1 di bawah ini. 

Tabel 5.1. Sudut Lereng Untuk Faktor Aman Kritis, Labil dan Stabil (aman) pada 
Kondisi Tanah Kering, Tanah jenuh Sebagian dan Tanah Jenuh Penuh 

 

Cara Analisis Sudut Lereng (º ) 

  
Fs = 1 
(kritis) Fs 1 - 1,2 (labil) 

Fs >1,2 
(Stabil/aman)

1. Metode Manual (Lereng Tak   
Terhingga)       

    a. Kondisi Tanah Tak Jenuh α ≥25,21 20,47 ≤ α < 25.21 α < 20,47 
    b. Kondisi Tanah Jenuh Sebagian 

(Hair=2m dan Hkering=1m) α ≥19,78 16,35 ≤ α < 19,79 α < 16,35 
    c. Kondisi Tanah Jenuh Penuh    

(Hair=3m) α ≥16,47 14,28 ≤ α < 16,47 α < 14,28 
2. Metode Elemen Hingga Plaxis       
    a. Kondisi Tanah Tak Jenuh  α ≥21,13 17,72 ≤ α < 21,13 α < 17,72 
    b. Kondisi Tanah Jenuh Sebagian 

(Hair=2m dan Hkering=1m) α ≥11,96 10,48 ≤ α <11,96 α < 10,48 
    c. Kondisi tanah Jenuh Penuh 

(Hair=3m) α ≥11,22  9,36  ≤ α <11,22      α < 9,36 
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Berdasarkan Tabel 5.1 di atas dapat dilihat besarnya faktor aman tidak 

hanya dipengaruhi oleh besarnya sudut lereng saja, akan  tetapi kandungan air di 

dalam tanah itu sendiripun dapat mempengaruhi besarnya faktor aman. Dari tabel 

dapat dilihat semakin besar sudut lereng maka semakin kecil faktor aman dari 

lereng tersebut. Sama halnya jika pada tanah tersebut tingkat kejenuhan tanahnya 

semakin tinggi maka faktor amannya juga akan semakin kecil. Dalam hal ini 

besarnya sudut lereng dan banyaknya rembesan berbanding terbalik dengan faktor 

aman. 

Dari tabel dapat dilihat pula adanya perbedaan hasil perhitungan antara 

metode manual lereng tak terhingga dengan metode elemen hingga Plaxis. Dilihat 

berbagai kondisi tanah yang meliputi kondisi tanah kering, kondisi tanah jenuh 

sebagian (Hair = 2 m dan Hkering = 1 m) dan kondisi tanah jenuh penuh (Hair = 3 m) 

perhitungan dengan menggunakan metode lereng tak terhingga hasilnya ternyata 

lebih besar daripada metode elemen hingga Plaxis. Sehingga perhitungan dengan 

menggunakan metode elemen hingga Plaxis akan memberikan nilai keamanan 

yang lebih baik dari pada metode lereng tak terhingga. 

 

5.2 Pengaruh Sudut Lereng Terhadap Kestabilan Lereng 

 Berdasarkan hasil penelitian analisa stabilitas lereng baik dengan metode 

lereng tak terhingga maupun dengan simulasi numeris yang sudah diringkas pada 

Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 dapat dibuat grafik yang diperlihatkan pada Gambar 5.1 

dan Gambar 5.2. 
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Gambar 5.1. Hubungan Faktor Aman dan Sudut Lereng pada Kondisi Tanah 
Kering, Jenuh Sebagian dan Jenuh Penuh dengan Metode Manual 
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Gambar 5.2. Hubungan Faktor Aman dan Sudut Lereng pada Kondisi Tanah 
Kering, Jenuh Sebagian dan Jenuh Penuh dengan Simulasi Numeris Plaxis 

 

 Kurva pada kedua grafik di atas terlihat tidak kontinyu, hal ini dikarenakan 

adanya perbedaan berat volume tanah (γ) antara tanah yang satu dengan yang lain. 

Hasil penelitian pada Gambar 5.1 dan Gambar 5.2 dapat dilihat bahwa angka 

keamanan berbanding terbalik dengan sudut lereng. Semakin besar sudut 

lerengnya maka angka keamanan akan semakin kecil. Ditinjau pengaruh besar 

sudut lereng (α) dari 7,5º sampai 16,5º, dari hasil analisa dengan metode lereng 

tak terhingga pada sudut lereng 7,5º menunjukkan pada kondisi tanah tak jenuh 
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(kering), kondisi tanah jenuh sebagian dan kondisi tanah jenuh penuh ternyata 

angka keamanan masih menunjukkan angka stabil (aman). Akan tetapi pada sudut 

lereng 16,5º menunjukkan angka keamanan stabil pada kondisi tanah tak jenuh 

(kering), namun akan menjadi labil (rawan longsor) pada kondisi tanah jenuh 

sebagian dan angka keamanannya semakin menurun menjadi kritis (longsor) pada 

kondisi tanah jenuh penuh. Sedangkan dari hasil analisa dengan simulasi numeris 

Plaxis menunjukkan pada sudut lereng 7,5º dalam berbagai kondisi tanah angka 

keamanannya masih stabil (aman), akan tetapi pada sudut 16,5º menunjukkan 

kondisi lereng stabil pada kondisi tanah tak jenuh (kering) akan menjadi kondisi 

kritis (longsor) pada kondisi tanah jenuh sebagian dan kondisi tanah jenuh penuh. 

 Dari hasil penelitian juga dapat dilihat besarnya sudut lereng maksimal 

yang menunjukkan lereng tersebut masih dalam kondisi aman dalam berbagai 

kondisi tanah baik kondisi tanah tak jenuh (kering), kondisi tanah jenuh sebagian 

dan kondisi tanah jenuh penuh dalam analisa dengan metode lereng tak terhingga 

menunjukkan sudut lereng maksimal adalah 13,5º, pada sudut lereng lebih besar 

dari 13,5º lereng akan kritis pada kondisi tanah jenuh penuh. Sedangkan dalam 

analisa dengan simulasi numeris Plaxis menunjukkan sudut lereng maksimal 

adalah 9º, jadi pada sudut lereng lebih besar dari 9º lereng akan kritis pada kondisi 

tanah jenuh.  

 Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa besarnya sudut lereng dapat 

mempengaruhi besarnya angka keamanan dari suatu lereng. Semakin tinggi sudut 

lereng maka angka keamanan akan semakin kecil dan apabila suatu lereng angka 

keamanannya kecil maka tingkat kestabilan lereng tersebut juga berkurang 
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sehingga lereng berpotensi untuk longsor. Dari hasil pengamatan di perumahan 

Ayodya Puri Nugraha terlihat lokasi kelongsoran terdapat pada potongan GL 5-6 

dengan sudut lereng 12,41º yang diperlihatkan pada Gambar 5.3 di bawah ini. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 5.3 Kelongsoran pada  Potongan GL 5-6 

 

5.3 Pengaruh Kandungan Air Terhadap Kestabilan Lereng 

 Berdasarkan hasil penelitian pada Gambar 5.1 dan Gambar 5.2 dapat 

dilihat bahwa besarnya angka keamanan lereng pada kondisi tanah tak jenuh 

(kering) lebih besar daripada angka keamanan pada kondisi tanah jenuh sebagian 

dan besarnya angka keamanan pada kondisi tanah jenuh sebagian lebih besar 

daripada angka keamanan pada kondisi tanah jenuh. Sebagai contoh pada analisa 

dengan metode lereng tak terhingga pada besar sudut lereng (α) 15º dapat dilihat 
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ketika tanah pada kondisi tak jenuh (kering) dan tanah pada kondisi jenuh 

sebagian besarnya angka keamanan masih menunjukkan kondisi aman (stabil), 

akan tetapi ketika tanah dalam kondisi jenuh ternyata angka keamanannya 

menunjukkan kondisi labil (rawan longsor). Begitu pula analisa stabilitas dengan 

simulasi numeris Plaxis yang ditunjukkan pada sudut lereng 10º juga menyatakan 

hal yang sama. Pada kondisi tanah tak jenuh (kering) dan kondisi tanah jenuh 

sebagian besarnya angka keamanan masih menunjukkan kondisi aman (stabil), 

akan tetapi ketika tanah dalam kondisi jenuh ternyata angka keamanannya 

menunjukkan kondisi labil (rawan longsor). Hal tersebut menunjukkan bahwa 

kandungan air di dalam tanah dapat mempengaruhi besarnya angka keamanan dari 

suatu lereng. Semakin tinggi kejenuhan tanah di dalam lereng tersebut maka akan 

semakin kecil angka keamanannya, dan apabila suatu lereng angka keamanannya 

kecil maka lereng tersebut mempunyai kestabilan yang kecil sehingga berpotensi 

untuk longsor. 



 BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diperoleh setelah melakukan beberapa analisis 

stabilitas lereng diatas yaitu: 

1. Semakin besar sudut lereng dan semakin tinggi kandungan air dalam lereng 

menunjukkan bahwa stabilitas lereng berkurang sehingga lereng berpotensi 

untuk longsor, 

2. Dari kedua hasil analisis stabilitas lereng yaitu dengan metode manual lereng 

tak terhingga dan metode elemen hingga Plaxis, hasil perhitungan angka 

keamanan menggunakan simulasi numeris Plaxis memberikan hasil angka 

keamanan yang lebih baik dari pada metode lereng tak terhingga, 

3. Jenis tanah di perbukitan Sekaran Semarang untuk lapisan atas berupa tanah 

lempung sampai lempung kepasiran dan batuan dasarnya terdiri dari breksi 

dan tufa, 

4. Di perumahan Ayodya Puri Nugraha untuk kondisi lereng dengan 

kemiringan lebih besar dari 9º kondisi tanahnya sudah mempunyai angka 

keamanan yang kritis (Fs≤1). Maka perlu diwaspadai, masih terdapat sudut 

lereng di lokasi yang melebihi 9º, bahkan ada yang mencapai 26,57º, 

5. Dari pengamatan di perumahan Ayodya Puri Nugraha lokasi yang telah 

terjadi kelongsoran terdapat pada potongan GL 5-6 dengan sudut lereng 

12,41º, sehingga hasil penelitian telah terbukti. 

90 



 91

6.2 Saran 

Berdasarkan hasil analisis stabilitas lereng, saran yang diajukan sebagai 

berikut: 

1. Dalam mendirikan bangunan di daerah Sekaran Semarang sebaiknya dipilih 

daerah dengan sudut kemiringan di bawah 9º, untuk pembangunan di atas 

sudut kemiringan 9º sebaiknya perlu perhatian khusus dalam perbaikan 

peningkatan stabilitas lerengnya. Salah satu cara adalah dengan membuat 

lereng lebih landai atau dengan perkuatan (dinding penahan tanah), serta 

pembuatan sistem drainasi yang berfungsi dengan baik, 

2. Untuk menghitung faktor keamanan sebaiknya menggunakan metode elemen 

hingga Plaxis karena perhitungan dengan cara tersebut memiliki nilai 

keamanan yang baik, 

3. Hasil yang dihasilkan pada penelitian uji gesek langsung dalam kondisi tanah 

terendam air adalah c dan φ yang efektif (c’ dan φ’). Sedangkan dalam 

perhitungan tidak dibedakan kondisi efektif dan tidak efektif, maka 

sebaiknya dalam penelitian selanjutnya perlu dibedakan kondisi efektif 

maupun tidak efektif. Kondisi tidak efektif diperlukan pada analisa stabilitas 

lereng pada kondisi tanah tak jenuh (kering). 
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