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ABSTRAK 

 

Kota Semarang merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki kondisi 

topografi yang beranekaragam seperti kondisi dataran, pesisir dan kondisi 

perbukitan. Pada kondisi perbukitan mengakibatkan sering terjadinya bencana 

longsor atau gerakan tanah yang menimbukan korban jiwa, kerusakan bangunan 

dan infrastruktur. Oleh karena itu perlu adanya evaluasi stabilitas lereng penyebab 

terjadinya longsor atau gerakan tanah. Evaluasi yang dilakukan pada fokus 

pembahasan ini yaitu berdasarkan faktor pemicu topografi dan geologi. Tujuan dari 

evaluasi ini ditujukan untuk memperoleh karakteristik longsor berdasarkan bentuk 

topografi dan geologi penyusun tanah di Kota Semarang. 

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode komparasi antara 

kondisi di lapangan dengan menggunakan Metode Resisitivitas dan pengujian 

laboratorium, diantaranya kadar air, berat jenis, berat volume tanah, distribusi 

ukuran butiran, Atterberg limit, Permeabilitas. Serta memodelkan bentuk lereng 

sebelum kejadian longsor dengan menggunakan software PLAXIS 8.6 guna 

mengetahui nilai safety factor. 

Hasil pengujian dilapangan berdasarkan hasil Berdasarkan hasil geolistrik 

pada kedalaman 0,50 – 2,5 meter nilai tahanan jenis  1,7 x 10-3 – 0,846 Ωm 

diinterpretasikan jenis batuan pada lapisan tersebut berupa lempung. Pada 

kedalaman 2,5 – 3 meter nilai tahanan jenis 6,76 Ωm diinterpretasikan sebagai 

lempung, kedalaman 3 – 6,37 meter  nilai tahanan jenis 53,8 Ωm diinterpretasikan 

sebagai pasir tufaan, dan pada kedalaman 6,37 – 9,6 meter nilai tahanan jenis 429 

– 3415 Ωm diinterpretasikan sebagai batupasir. Diindikasikan lapisan yang 

mengalami gelincir terjadi pada lapisan batas pada jenis lempung dan pasir tufaan 

dengan nilai tahanan jenis antara 6,76 – 53,8 Ωm. Pada pengujian sifat fisik tanah 

di laboratorium didapatkan hasil kadar air sebesar 42, 02%, berat jenis sebesar 2,49, 

ɣ sat sebesar 15,53 kN/m³, ɣ unsat 11,9 kN/m³, k sebesar 2,58 m/hr, LL sebesar 

42,19%,  PL sebesar 24,87%, PI sebesar 17,32 , Analisis butiran 36,4% pasir, 11 % 

lempung, dan 52,6 % lanau. Berdasarkan nilai safety Factor lereng Taman UNNES 

sebesar 1,3 pada kondisi terinfiltrasi nilai safety factor 1,07 < SF < 1,5 

dikategorikan sebagai lereng yang kritis.  Sedangkan pada permodelan  lereng 

dengan sudut 30° nilai safety factor  sebesar  1,12 yang tergolong pada lereng kritis 

dan pada sudut  35° dan 40° nilai safety factor 0,99 dan 0,88 yang tergolong pada 

kondisi lereng tidak aman 

 

Kata kunci: longsor, metode resisitivitas, wenner-schlumberger, Safety factor 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sebagian besar wilayah di Indonesia merupakan wilayah perbukitan dan 

pegunungan, sehingga banyak dijumpai lahan miring atau perbukitan. Lereng 

pada lahan yang miring ini berpotensi untuk mengalami gerakan tanah. Semakin 

curam kemiringan (sudut kemiringan) suatu lereng, akan semakin besar gaya 

penggerak massa tanah/ batuan penyusun lereng, fenomena gerakan massa 

tanah dan batuan dalam ini disebut sebagai longsor. (Karnawati, 2000) 

Tanah longsor merupakan fenomena alam yang berupa gerakan massa 

tanah dalam mencari keseimbangan baru akibat adanya gangguan dari luar yang 

menyebabkan berkurangnya kuat geser tanah dan meningkatnya tegangan geser 

tanah. Pengurangan parameter kuat geser tanah disebabkan karena 

bertambahnya kadar air tanah dan menurunnya ikatan antar butiran tanah. 

Sedangkan  tegangan geser tanah meningkat akibat meningkatnya berat satuan 

tanah. (Suryolelono 2002 dalam Apriyono 2009) 

Salah satu faktor percepatan longsor yaitu hilangnya kekuatan tanah 

termasuk potensi ketidakstabilan mekanik yang dipengaruhi oleh jarak dan 

kecepatan longsor. Kegagalan lereng yang dipicu oleh peningkatan tekanan air 

pada bidang batas bawah . (Yerro A et al. 2016)  

Longsor terjadi bila gaya pendorong atau gaya penarik pada lereng lebih 

besar daripada gaya penahan. Gaya penahan umumnya dipengaruhi oleh 

kekuatan batuan dan kepadatan tanah. Sedangkan, gaya pendorong dipengaruhi 

oleh besarnya sudut lereng, air, beban, serta berat jenis tanah batuan (Widagdo, 

A., 2009)  

Perubahan iklim mempengaruhi stabilitas pada lereng alami dan buatan 

yang mengakibatkan terjadinya longsor (Gariano, L.S dan Guzzety F, 2016). 

Pemicu longsor diantaranya faktor alam yang dipengaruhi oleh letak topografi, 

kualitas batuan, kondisi tanah, bentuk geologi, intensitas hujan, air tanah, 

gempa dan lain – lain. Sedangkan, faktor buatan di pengaruhi oleh adanya 
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galian dan urugan (Bromhead,1992). Topografi merupakan parameter yang 

paling penting untuk mengevaluasi terjadinya longsor. Topografi ditandai 

dengan kemiringan, bentuk dan panjang lereng yang dalam. Namun, pada studi 

sebelumnya tidak diperhitungkan bentuk panjang dan hanya kemiringan lereng. 

Lereng alam memiliki berbagai kelengkungan dan sebagian besar longsor 

berada di tempat bidang atau lereng cekung (Rogers dan Sitar, 1993 dalam 

Kyung-Sheob Cha dan Tae- Hoon Kim, 2010).  

Kota Semarang merupakan wilayah dengan kondisi topografi berupa 

pesisir pantai, dataran, dan perbukitan. Kondisi topografi yang berbukit dengan 

kemiringan lereng berkisar 0 % - 45 % mengakibatkan banyak lereng yang 

tidakstabil. Ketidakstabilan ini terjadi karena struktur geologi di Kota Semarang 

yang terdiri dari sesar normal, sesar naik dan sesar geser. Dari sesar geser dan 

naik inilah yang memicu terjadinya pergerakan tanah. (BPS Kota Semarang, 

2016). 

 

Gambar 1.1 Peta Zona Gerakan Tanah Kota Semarang 
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Gambar 1.2 Peta Geologi Daerah Semarang dan Sekitarnya 

Faktor pemicu peningkatan terjadinya longsor di perparah dengan tidak 

tertib dan tepatnya tata guna lahan. Seperti pembebasan lahan di perbukitan 

yang diperuntukan sebagai kawasan pemukiman. Sebagai contoh bencana 

longsor yang terjadi di Kota Semarang sebanyak 230 kejadian dalam kurun 

waktu lima tahun.  

Grafik 1.1 Intensitas Tanah Longsor per Bulan tahun 2010-2015 (BPBD 

Kota Semarang, 2011-2015) 
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Pada Januari – November 2016 diketahui kejadian longsor bertambah sebanyak 

38 kejadian yang menimbulkan korban jiwa, kerusakan bangunan dan 

infrastruktur. (BPBD Kota Semarang, 2016)  

Hal tersebut diatas mendasari perlu diadakannya penelitian evaluasi 

stabilitas lereng guna menjelaskan terjadinya fenomena tanah longsor dari 

sudut pandang teknik sipil terhadap parameter topografi dan geologi didaerah 

penelitian.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, identifikasi masalah yang 

diajukan adalah sebagai berikut : 

1.2.1 Pengaruh parameter topografi terhadap kejadian longsor di daerah 

penelitian 

1.2.2 Pengaruh parameter struktur geologi bawah permukaan di daerah 

penelitian dengan Metode Geolistrik Resistivitas 

1.2.3 Analisa nilai Safety Factor dengan analisa numeris PLAXIS 8.6 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan yang direncanakan 

sehingga mempermudah mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, 

maka ditetapkan batasan-batasan sebagai berikut : 

1.3.1 Lokasi Penelitian ditentukan hanya pada lereng yang ada di Taman 

Unnes, Kelurahan Sekaran, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang 

1.3.2 Data topografi yang digunakan adalah topografi dari lokasi terjadinya 

longsor di daerah tersebut  

1.3.3 Data geologi yang digunakan adalah geologi dari lokasi terjadinya 

longsor di daerah tersebut  

 

 

 

 



5 

 

 
 

1.4 Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah, dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut :  

1.4.1 Bagaimana pengaruh topografi di daerah penelitian? 

1.4.2 Bagaimana bentuk penyusun struktur geologi bawah permukaan pada 

daerah penelitian? 

1.4.3 Berapa nilai Safety Factor pada lokasi penelitian? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini ditujukan untuk 

memperoleh karakteristik longsor berdasarkan bentuk topografi dan penyusun 

lapisan tanah di Kota Semarang. Sebagai upaya mitigasi bencana dan perbaikan 

tanah pada daerah rawan longsor di Kota Semarang. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pembaca. Adapun manfaatnya bagi bidang keilmuan adalah dapat digunakan 

sebagai referensi penelitian mengenai hubungan antara parameter topografi dan 

geologi sebagai pemicu terjadinya longsor di Indonesia. Bagi Masyarakat, 

penelitian ini dapat memberikan informasi betapa pentingnya mitigasi bencana 

di daerah rawan longsor, serta sebagai upaya early warning system (sistem 

peringatan dini) untuk meminimalisir kerugian yang terjadi dengan adanya 

pemahaman karateristik longsor yang terjadi di Kota Semarang akibat pengaruh 

topografi dan geologi. Selain itu dapat memberikan sumbangan terkait 

perancangan Peraturan Daerah mengenai tata guna lahan dan mitigasi bencana 

bagi pemerintah daerah setempat. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Definisi Longsor 

Tanah longsor adalah fenomena geologi yang terjadi di banyak belahan 

dunia yang mengacu pada proses gerakan kebawah dan keluar berupa batu, 

tanah dan reruntuhan akibat pengaruh gravitasi (Cruden, 1991; UNISCR, 2008). 

Brook et al (1991) menyatakan bahwa tanah longsor adalah salah satu bentuk 

dari gerak massa tanah, batuan, dan runtuhan batuan/tanah yang terjadi seketika 

yang bergerak menuju lereng bawah yang dikendalikan oleh gaya gravitasi dan 

meluncur dari atas suatu lapisan kedap yang jenuh air (bidang luncur). Oleh 

Karena itu tanah longsor dapat juga dikatakan sebagai bentuk erosi  

Tanah longsor atau gerakan didefinisikan sebagai gerakan menuruni lereng 

oleh massa tanah dan batuan penyusun lereng akibat terganggunya kestabilan 

tanah atau peyusun lereng tersebut (Skempton dan Hutchinson, 1969). Menurut 

Varnes (1978) menyatakan bahwa terminologi gerakan lereng (slope 

movement) yang dianggap lebih tepat untuk mendefinisikan longsoran yaitu 

sebagai gerakan material penyusun lereng ke arah bawah atau keluar lereng 

dibawah pengaruh gravitasi bumi. 

Longsoran (landslide) hanya tepat diterapkan pada proses pergerakan 

massa yang melalui suatu bidang gelincir (bidang luncur) yang jelas 

(Selby,1993). Longsoran merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah 

ataupun batuan ataupun bahan rombakan yang menuruni lereng (Karnawati, 

2005). 

Longsor terjadi bila gaya pendorong atau gaya penarik pada lereng lebih 

besar daripada gaya penahan. Gaya penahan umumnya dipengaruhi oleh 

kekuatan batuan dan kepadatan tanah. Sedangkan, gaya pendorong dipengaruhi 

oleh besarnya sudut lereng, air, beban, serta berat jenis tanah batuan (Widagdo, 

A., 2009). Salah satu faktor percepatan longsor yaitu hilangnya kekuatan tanah 

termasuk potensi ketidakstabilan mekanik yang dipengaruhi oleh jarak dan 
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kecepatan longsor. Kegagalan lereng yang dipicu oleh peningkatan tekanan air 

pada bidang batas bawah  (Yerro A et al. 2016). 

 

2.2 Bentuk – bentuk Longsoran 

Bentuk longsoran dipengaruhi oleh bentuk lereng. Bentuk lereng alami 

terbagi menjadi empat tipe yaitu : (a) Flat; (b) Convex; (c) Concave; (d) 

Coumpound dapat dilihat pada gambar 2.1. 

Gambar 2.1 Bentuk lereng alami a) Flat; b) Convex;c) Concave;d) 

Coumpound (Cha, K.S.,2010) 

Kurva positif mewakili topografi cekung, sedangkan kurva negatif 

mewakili topografi cembung pada grid yang sesuai. Jika nilainya mendekati 

nol, maka topografinya semakin datar. Kemiringan lereng mempengaruhi laju 

aliran, menentukaan arah aliran dan mempengaruhi percepatan dari 

perlambatan aliran .  

Bentuk longsoran yang terjadi dapat dikategorikan sebagai berikut: 

1. Slide (gelincir)   

Slide (gelincir) ada 2 jenis yaitu: (a) Longsor dengan bidang longsor 

lengkung (longsor rotasional) terdiri 3 macam yakni: penggelinciran 

(slips), longsoran rotasional berlipat (multiple rotational slides), dan 

penggelinciran berurutan (successive slips). dan (b) Longsor dengan bidang 

gelincir datar (longsor translasional). terdiri 4 macam yakni: longsoran blok 

translasional (translational block slides), longsoran pelat (slab), longsoran 

translasional berlipat (multiple translational slides), dan longsoran sebaran 

(spreading). 
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2. Falls (gugur) 

Longsoran terjadi berupa guguran dan biasanya terjadi pada lereng yang 

memliki kandungan batuan keras. Longsor jenis ini banyak terjadi di 

Indonesia pada perbukitan yang mengandung kapur.  

3. Topples  

Bentuk longsoran ini mirip dengan “falls” hanya reruntuhannya terjadi dari 

satu blok. 

4. Flows  (longsoran yang mengalir), yang terdiri dari beberapa bentuk yaitu  

a. Debris flow adalah bentuk gerakan massa yang cepat dimana massa 

tersebut merupakan kombinasi dari tanah lepas, batuan, memobilisasi 

sebagai lumpur (slurry) yang mengalir kelereng bawah (downslope)   

b. Debris avalanche adalah Debris flow dengan kecepatan sangat tinggi 

c. Earth flow adalah bentuk karakteristik "hourglass".Material pada 

kemiringan mencair dan bergerak keluar, membentuk mangkuk (bowl) 

atau depresi di  kepala 

d. Mudflow adalah Earthflow yang terdiri dari bahan yang cukup basah 

mengalir cepat dan memilki kandungan paling sedikit  50 persen pasir, 

partikel lumpur, dan tanah liat. 

e. Creep terjadi pada gerakan yang  lambat, mantap, menuju ke bawah 

lereng pembentuk tanah atau batuan. 

5. Lateral Spreads 

Lateral Spread umumnya terjadi pada lereng yang landai atau medan datar. 

Gerakan utamanya adalah ekstensi lateral yang disertai dengan kekar geser 

atau kekar tarik. Hal ini di sebabkan oleh likuifaksi, suatu proses dimana 

tanah menjadi jenuh terhadap air, loose, kohesi sedimen (biasanya terdiri 

dari pasir dan lanau) mengalami perubahan padat ke keadaan cair. 

 

Bentuk-bentuk Longsor yang terjadi dapat dilihat pada gambar 2.2. 
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Gambar 2.2 Bentuk-bentuk Longsor (Varnes & Cruden, 1996; USGS, 

2004; BGS, 2013). 

2.3 Faktor Pemicu Kejadian Longsor 

Menurut Bromhead (1992) Faktor terjadinya longsor dibedakan menjadi 

dua faktor yaitu faktor alam dan faktor buatan. Faktor alam dipengaruhi oleh 

letak topografi, kualitas batuan, kondisi tanah, bentuk geologi, intensitas hujan, 

air tanah, gempa dan lain – lain. Sedangkan, faktor buatan dipengaruhi oleh 

adanya galian dan urugan. Topografi merupakan parameter yang paling penting 

untuk mengevaluasi terjadinya longsor. Topografi ditandai dengan kemiringan, 

bentuk dan panjang lereng yang dalam. (Park et al ,2001) 

Salah satu faktor percepatan longsor yaitu hilangnya kekuatan tanah 

termasuk potensi ketidakstabilan mekanik yang dipengaruhi oleh jarak dan 
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kecepatan longsor. Kegagalan lereng yang dipicu oleh peningkatan tekanan air 

pada bidang batas bawah (Yerro A et al. 2016). 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 22/PRT/M/2007 zona berpotensi 

longsor adalah daerah/kawasan yang rawan terhadap bencana longsor dengan 

kondisi terrain dan kondisi geologi yang sangat peka terhadap gangguan luar, 

baik yang bersifat alami maupun aktifitas manusia sebagai faktor pemicu 

gerakan tanah, sehingga berpotensi terjadinya longsor. Berdasarkan 

hidrogeomorfologinya dibedakan menjadi tiga tipe zona sebagai berikut: 

a. Zona Tipe A 

Zona berpotensi longsor pada daerah  lereng gunung, lereng pegunungan, 

lereng bukit, lereng perbukitan, dan tebing sungai dengan kemiringan lereng 

lebih dari 40%, dengan ketinggian di atas 2000 meter di atas permukaan 

laut. 

b. Zona Tipe B 

Zona berpotensi longsor pada daerah kaki gunung, kaki pegunungan, kaki 

bukit, kaki perbukitan, dan tebing sungai dengan kemiringan  lereng  

berkisar antara  21% sampai dengan 40%,  dengan ketinggian 500 meter 

sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. 

c. Zona Tipe C 

Zona berpotensi longsor pada daerah dataran tinggi, dataran rendah, 

dataran, tebing sungai, atau lembah sungai dengan kemiringan lereng 

berkisar antara 0%  sampai dengan  20%, dengan ketinggian 0 sampai 

dengan  500 meter di atas permukaan laut. 

Tipologi zona berpotensi longsor berdasarkan kajian hidrogeomorfometri dapat 

dilihat pada gambar 2.3 
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Gambar 2.3 Tipologi zona berpotensi longsor berdasarkan kajian 

hidrogeomorfometri 

Untuk menentukan kelas tipe zona berpotensi longsor berdasarkan tingkat 

kerawanan ditetapkan 2 (dua) kelompok kriteria, yakni kelompok kriteria 

berdasarkan aspek fisik alami dan kelompok kriteria berdasarkan aspek aktifitas 

manusia.  

Untuk mengukur tingkat kerawanan berdasarkan aspek fisik alami 

ditetapkan 7 (tujuh) indikator yakni faktor-faktor:  

(1) Kemiringan lereng, 

(2) Kondisi tanah, 

(3) Batuan penyusun lereng,  

(4) Curah hujan, 

(5) Tata air lereng,  

(6) kegempaan, dan 

(7) Vegetasi.  

Sedangkan untuk mengukur tingkat kerawanan berdasarkan aspek 

aktifitas manusia yakni tingkat risiko kerugian manusia dari kemungkinan 

kejadian longsor, ditetapkan 7 (tujuh) indikator:  

(1) Pola tanam,  

(2) Penggalian dan pemotongan lereng,  
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(3) Pencetakan kolam,  

(4) Drainase,  

(5) Pembangunan konstruksi,  

(6) Kepadatan penduduk, dan  

(7) Usaha mitigasi.  

Masing-masing indikator tingkat kerawanan berdasarkan aspek fisik 

alami diberikan bobot indikator: 30% untuk kemiringan lereng, 15% untuk 

kondisi tanah, 20% untuk batuan penyusun lereng, 15% untuk curah hujan, 7% 

untuk tata air lereng, 3% untuk kegempaan, dan 10% untuk vegetasi. 

Sedangkan terhadap indikator tingkat kerawanan berdasarkan aspek 

aktifitas manusia (tingkat risiko) diberi bobot:  10% untuk pola tanam, 20% 

untuk penggalian dan pemotongan lereng, 10% untuk pencetakan kolam, 10% 

untuk drainase, 20% untuk pembangunan konstruksi, 20% untuk kepadatan 

penduduk, dan 10% untuk usaha mitigasi. Setiap indikator diberi bobot 

penilaian tingkat kerawanan: 

(a) 3(tiga) apabila dinilai dapat memberi dampak besar terhadap terjadinya 

longsor. 

(b) 2 (dua) apabila dinilai dapat memberi dampak sedang terhadap terjadinya 

longsor. 

(c) (satu) apabila dinilai kurang memberi dampak  terhadap terjadinya longsor. 

 

Kriteria aspek fisik alami dapat dilihat pada tabel 2.1 dan kriteria Aspek 

Aktifitas Manusiadapat dilihat pada tabel 2.2. 
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Tabel 2.1 Kriteria Aspek Fisik Alami 

No Indikator  

Sensitivitas 

Tingkat 

Kerawanan 

Nilai 

Tingkat 

Kerawanan 

Longsor 

1 Kemiringan Lereng  Tinggi 0,9 

  Sedang 0,6 

  Rendah 0,3 

2 Kondisi Tanah  Tinggi 0,45 

  Sedang 0,3 

  Rendah 0,15 

3 Batuan Penyusun Lereng Tinggi 0,6 

  Sedang 0,4 

  Rendah 0,2 

4 Curah Hujan  Tinggi 0,6 

  Sedang 0,4 

  Rendah 0,2 

5 Tata Air Lereng Tinggi 0,21 

  Sedang 0,14 

  Rendah 0,07 

6 Kegempaan  Tinggi 0,09 

  Sedang 0,06 

  Rendah 0,03 

7 Vegetasi Tinggi 0,03 

  Sedang 0,02 

  Rendah 0,01 

  Jumlah Total   0,96 - 2,88 

Tabel 2.2 Kriteria Aspek Aktifitas Manusia 

No Indikator  

Sensitivitas 

Tingkat 

Kerawanan 

Nilai Tingkat 

Kerawanan 

Longsor 

1 Pola Tanam Tinggi 0,3 

  Sedang 0,2 

  Rendah 0,1 

2 Penggalian dan 

Pemotongan 

Lereng 

Tinggi 0,6 

 Sedang 0,4 

 Rendah 0,2 

3 Pencetakan Kolam Tinggi 0,3 

  Sedang 0,2 

  Rendah 0,1 

4 Drainase Tinggi 0,3 

  Sedang 0,2 

  Rendah 0,1 

5 Pembangunan 

Konstruksi 

Tinggi 0,6 

 Sedang 0,4 

 Rendah 0,2 

6 Kepadatan 

Penduduk  

Tinggi 0,6 

 Sedang 0,4 

 Rendah 0,2 

7 Usaha Mitigasi Tinggi 0,03 

  Sedang 0,02 

  Rendah 0,01 

  Jumlah Total   0,96 - 2,88 
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Tingkat kerawanan zona dalam aspek fisik alami, digunakan kriteria sebagai 

berikut:  

a. Tingkat kerawanan Zona Berpotensi Longsor tinggi apabila total nilai 

bobot tertimbang berada pada kisaran 2,40 – 3,00. 

b. Tingkat kerawanan Zona Berpotensi Longsor sedang bila total nilai 

bobot tertimbang berada pada kisaran 1,70 – 2,39. 

c. Tingkat kerawanan Zona Berpotensi Longsor rendah apabila total nilai 

bobot tertimbang berada pada kisaran 1,00 – 1,69. 

Tingkat kerawanan zona tersebut dalam aspek aktifitas manusia (tingkat risiko), 

digunakan kriteria sebagai berikut: 

a. Tingkat kerawanan Zona Berpotensi Longsor tinggi apabila total nilai 

bobot tertimbang berada pada kisaran 2,40 – 3,00. 

b. Tingkat kerawanan Zona Berpotensi Longsor sedang  bila  total nilai  

bobot tertimbang berada pada kisaran 1,70 – 2,39. 

c. Tingkat kerawanan Zona Berpotensi Longsor rendah apabila total nilai 

bobot tertimbang berada pada kisaran 1,00 – 1,69. 

Penilaian terhadap tingkat kerawanan suatu zona berpotensi longsor pada 

seluruh aspek dilakukan dengan menjumlahkan total nilai bobot tertimbang 

pada aspek fisik alami dengan total nilai bobot tertimbang pada aspek aktifitas 

manusia, dan membaginya menjadi dua. 

 

2.4 Topografi  

Beberapa kasus penyebab terjadinya longsor paling utama adalah 

topografi seperti ketinggian dan kecuraman lereng (Gerrard,1981). Keadaan 

topografi adalah keadaan yang menggambarkan kemiringan lahan, atau kontur 

lahan, semakin  besar kontur lahan berarti lahan tersebut memiliki kemiringan 

lereng yang  relatif landai (Suparno M,et al., 2005).  

Menurut (Heywood, 2002) kontur adalah garis pada peta topografi yang 

menghubungan titik – titik  dari ketinggian yang sama dan biasanya digunakan 

untuk mewakili bentuk dari permukaan. Sifat – sifat dari garis kontur ini adalah 

sebagai berikut: 
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a. Garis – garis kontur saling melingkari satu sama lain dan tidak akan 

saling berpotongan. 

b. Setiap titik pada garias kontur menujukan ketinggian yang sama. 

c. Garis kontur yang berspasi seragam menunjukan suatu lereng yang relatif 

seragam. 

d. Gari kontur pada daerah yang curam umumnya garis – garis yang rapat, 

sedangkan daerah landai garis – garis kontur yang renggang. 

 

Menurut Karnawati (2001), menyatakan bahwa kelerengan menjadi faktor 

yang sangat penting dalam proses terjadinya tanah longsor. Pembagian zona 

kerentanan sangat terkait dengan kondisi kemiringan lereng. Kondisi 

kemiringan lereng lebih dari 15º perlu mendapat perhatian terhadap 

kemungkinan bencana tanah longsor dan tentunya dengan mempertimbangkan 

faktor-faktor lain yang mendukung. Pada dasarnya sebagian besar wilayah di 

Indonesia merupakan daerah perbukitan atau pegunungan yang membentuk 

lahan miring. Namun tidak selalu lereng atau lahan yang miring berbakat atau 

berpotensi longsor. Potensi terjadinya gerakan pada lereng juga tergantung pada 

kondisi batuan dan tanah penyusun lerengnya, struktur geologi, curah hujan, 

vegetasi penutup, dan penggunaan lahan pada lereng tersebut.  

Lebih jauh Karnawati (2001) menyebutkan terdapat 3 tipologi lereng yang 

rentan untuk bergerak/ longsor, yaitu :  

1) Lereng yang tersusun oleh tumpukan tanah gembur dialasi oleh batuan 

atau tanah yang lebih kompak. 

2) Lereng yang tersusun oleh pelapisan batuan miring searah lereng. 

3)  Lereng yang tersusun oleh blok-blok batuan. 

Kemantapan suatu lereng tergantung kapada gaya penggerak dan gaya 

penahan yang ada pada lereng tersebut. Gaya penggerak adalah gaya-gaya yang 

berusaha untuk membuat lereng longsor, sedangkan gaya penahan adalah gaya 

– gaya yang mempertahankan kemantapan lereng tersebut. Jika gaya penahan 

ini lebih besar daripada gaya penggerak, maka lereng tersebut tidak akan 
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mengalami gangguan atau berarti lereng tersebut mantap (Das, 1993; 

Notosiswojo dan Projosumarto, 1984 dalam Mustafril, 2003).  

Sitorus (2006) menjelaskan bahwa peningkatan tegangan geser dapat 

disebabkan oleh banyak faktor lain :  

a. Hilangnya penahan lateral; karena aktifitas erosi, pelapukan, penambahan 

kemiringan lereng, dan pemotongan lereng. 

b. Kelebihan beban; karena air hujan yang meresap ke tanah, pembangunan 

di atas lereng; karena pengikisan air, penambangan batuan, pembuatan 

terowongan, dan eksploitasi air tanah berlebihan.  

c. Getaran; karena gempa bumi atau mesin kendaraan. 

d. Hilangnya tahanan bagian bawah lereng; karena pengikisan air, 

e. Tekanan lateral; karena pengisian air di pori-pori antarbutiran  tanah dan  

pengembangan tanah. 

f. Stuktur geologi yang berpotensi mendorong terjadinya longsor adalah  

kontak antarbatuan dasar dengan pelapukan batuan, adanya retakan, 

patahan, rekahan, sesar,dan perlapisan batuan yang terlampau miring. 

g. Sifat batuan; pada umumnya komposisi mineral dari pelapukan batuan 

vulkanis yang berupa lempung akan mudah mengembang dan bergerak. 

Tanah dengan ukuran batuan yang halus dan seragam, kurang padat atau 

kurang kompak.  

h. Air; adanya genangan air, kolam ikan, rembesan, susut air cepat. Saluran 

air yang terhambat pada lereng menjadi salah satu sebab yang mendorong 

munculnya pergerakan tanah atau longsor.  

i. Vegetasi/tutupan lahan; peranan vegetasi pada kasus longsor sangat 

kompleks. Jika tumbuhan tersebut memiliki perakaran yang mampu 

menembus sampai lapisan batuan dasar maka tubuhan tersebut akan 

sangat berfungsi sebagai penahan massa lereng. Di sisi ain meskipun 

tumbuhan memiliki perakaran yang dangkal tetapi tumbuh pada lapisan 

tanah yang memiliki daya kohesi yang kuat sehingga menambah 

kestabilan lereng. Pada kasus tertentu tumbuhan yang hidup pada lereng 
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dengan kemiringan tertentu justru berperan sebagai penambah beban 

lereng yang mendorong terjadinya longsor.  

Pada dasarnya sebagian besar wilayah di Indonesia merupakan daerah 

perbukitan atau pegunungan yang membentuk lahan miring. Lereng atau lahan 

yang kemiringannya melampaui 20 derajat (40%), umumnya berbakat untuk 

bergerak atau longsor. Namun tidak selalu lereng atau lahan yang miring 

berpotensi untuk longsor. Menurut Anwar et al (2001), dari berbagai kejadian 

longsor, dapat didentifikasi 3 tipologi lereng yang rentan untuk bergerak yaitu:  

a. Lereng timbunan tanah residual yang dialasi oleh batuan kompak. 

b. Lereng batuan yang berlapis searah lereng topografi. 

c.  Lereng yang tersusun oleh blok-blok batuan.  

 

2.5 Faktor Geologi dan Tanah 

Jenis tanah sangat menentukan terhadap potensi erosi dan longsor. Tanah 

yang gembur karena mudah melalukan air masuk ke dalam penampang tanah 

akan lebih berpotensi longsor dibandingkan dengan tanah yang padat (massive) 

seperti tanah bertekstur liat (clay). Hal ini dapat terlihat juga dari kepekaan erosi 

tanah. Nilai kepekaan erosi tanah (k) menunjukkan mudah tidaknya tanah 

mengalami erosi, ditentukan oleh berbagai sifat fisik dan kimia tanah. Makin 

kecil nilai k makin tidak peka suatu tanah terhadap erosi (Sitorus, 2006).  

Faktor geologi yang mempengaruhi terjadinya gerakan tanah adalah 

struktur  geologi, sifat batuan, hilangnya perekat tanah karena proses alami 

(pelarutan), dan gempa. Struktur geologi yang mempengaruhi terjadinya 

gerakan tanah adalah kontak batuan dasar dengan pelapukan batuan, 

retakan/rekahan, perlapisan batuan, dan patahan. Zona patahan merupakan zona 

lemah yang mengakibatkan kekuatan batuan berkurang sehingga menimbulkan 

banyak retakan yang memudahkan air meresap (Surono, 2003) 

Sesar menyebabkan pergerakan tanah, sesar merupakan kekar dengan 

antar dinding penyebalahnya sudah saling bergeser satu dengan yang lain. 

Sedangkan, kekar merupakan bagian permukaan atau bidang yang memisahkan 

batuan dan sepanjang bidang tersebut belum terjadi pergeseran. Berdasarkan 



18 
 

 
 

atas gerakan relatif bagian bagian yang bergerak terbagi atas sesar naik (reverse 

fault), sesar normal atau sesar turun (normal fault) , sesar geser mendatar (strike 

– slip fault), sesar diagonal (diagonal fault, obligue – slip fault) (Sutoto, 2013). 

 

2.5.1 Klasifikasi Tanah 

Sistem klasifikasi tanah yang ada memiliki beberapa versi, hal ini 

disebabkan karena tanah memiliki sifat-sifat yang bervariasi. Adapun beberapa 

metode klasifikasi tanah yang ada antara lain:  

• Klasifikasi Tanah Berdasar Tekstur. 

•  Klasifikasi Tanah Berdasarkan Pemakaian.  

➢ Sistem Klasifikasi AASHTO 

➢  Sistem Klasifikasi UNIFIED  

1. Klasifikasi Tanah Berdasar Tekstur 

Pengaruh daripada ukuran tiap-tiap butir tanah yang ada didalam tanah  

tersebut merupakan pembentuk testur tanah. Tanah  tersebut dibagi  dalam 

beberapa kelompok berdasar ukuran butir-butirnya: pasir (sand), lanau (silt), 

lempung (clay), kerikil (gravel). Departernen Pertanian AS telah 

mengembangkan suatu sistem klasifikasi ukuran butir melalui prosentasepasir, 

lanau dan lempung yang digambar pada grafik segitiga gambar 2.4.  
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Cara ini tidak memperhitungkan sifat plastisitas tanah yangdisebabkan 

adanya kandungan  (baik dalam segi jumlah dan jenis) mineral lempung yang 

terdapat pada tanah. Untuk dapat menafsirkan ciri-ciri suatu tanah perlu 

memperhatikan jumlah dan jenis mineral lempung yang dikandungnya. 

Gambar 2.4 Klasifikasi berdasarkan tekstur tanah oleh Departemen Pertanian 

Amerika Serikat (Sumber:  Mekanika Tanah Jilid 1, Braja M. Das) 

 

2. Sistem Klasifikasi Tanah Berdasar Pemakaian 

Sistem klasifikasi tanah berdasarkan tekstur adalah relatif sederhana karena 

ia hanya didasarkan pada distribusi ukuran butiran tanah saja. Dalam 

kenyataannya, jumlah dan jenis dari mineral lempung yang dikandung oleh 

tanah sangat mempengaruhi sifat fisis tanah yang bersangkutan. Oleh karena itu, 

kiranya perlu memperhitungkan sifat plastisitas tanah, yang disebabkan adanya 

kandungan mineral lempung, agar dapat menafsirkan ciri-ciri suatu tanah.   

• Sistem Klasifikasi AASHTO 

Sistem klasifikasi tanah sistem AASHTO pada mulanya dikembangkan 

pada tahun 1929 sebagai Public Road Administration Classification System. 
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Sistem ini mengklasifikasikan tanah kedalam delapan kelompok, A-1 sampai 

A-7. Setelah diadakan beberapa kali perbaikan, sistem ini dipakai oleh The 

American Association of State Highway Officials (AASHTO) dalam tahun 

1945. Bagan pengklasifikasian sistem ini dapat dilihat seperti pada Tabel 2.3. 

dan Tabel 2.4 di bawah ini. 

Pengklasifikasian tanah dilakukan dengan cara memproses dari kiri ke 

kanan pada bagan tersebut sampai menemukan kelompok pertama yang data 

pengujian bagi tanah tersebut memenuhinya. Khusus untuk tanah - tanah yang 

mengandung bahan butir halus diidentifikasikan lebih lanjut dengan indeks 

kelompoknya. Indeks kelompok didefinisikan dengan persamaan dibawah ini. 

 

Tabel 2.3 Klasifikasi Tanah Sistem AASHTO 
Klasifikasi 

Umum 

Tanah Berbutir 

(35% atau kurang dari seluruh contoh tanah lolos ayakan No.200) 

Klasifikasi 

Ayakan 

A-1 A-3 A-2 

A-1-a A-1-b  A-2-4 A-2-5 A-2-6 A-2-7 

Analisa 

Ayakan 

(% lolos) 

No. 10 

No. 40 

No. 200 

 

 

Maks 50 

Maks 30 

Maks 15 

 

 

 

Maks 

50 

Maks 

25 

 

 

 

Min 51 

Maks 

10 

 

 

 

 

Maks 

35 

 

 

 

 

Maks 

35 

 

 

 

 

Maks 

35 

 

 

 

Maks 35 

Sifat Fraksi 

yang lolos 

ayakan No.40 

Batas Cair 

(LL) 

 

Indeks 

Plastisitas (PI) 

Maks 6 
II.1.1.1 

NP 

 

 

 

Maks 

40 

 

Maks 

10 

 

 

 

Min 41 

 

 

Maks 

10 

 

 

 

Maks 

40 

 

Min 

11 

 

 

Min 41 

 

 

Min 11 

 

Tipe material 

yang paling 

dominan 

 

Batu 

pecah 

kerikil 

pasir 

Pasir 

halus 
Kerikil dan pasir yang berlanau 

Penelitian 

sebagai bahan 

tanah dasar 

Baik sekali sampai baik 

(Sumber : Mekanika Tanah Jilid I, Braja M. Das) 
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Tabel 2.4 Klasifikasi Tanah Sistem AASHTO 

Klasifikasi Umum 

Tanah Berbutir 

(35% atau kurang dari seluruh contoh tanah lolos ayakan 

No.200) 

Klasifikasi Ayakan A-4 A-5 A-6 

A-7 

A-7-5 

A-7-6 

Analisa Ayakan 

(% lolos) 

No. 10 

No. 40 

No. 200 

 

 

 

 

Min 36 

 

 

 

 

Min 36 

 

 

 

 

Min 36 

 

 

 

 

Min 36 

 

Sifat Fraksi yang lolos 

ayakan No.40 

Batas Cair (LL) 

Indeks Plastisitas (PI) 

 

 

Maks 40 

Maks 10 

 

 

Maks 41 

Maks 10 

 

 

Maks 40 

Maks 11 

 

 

Maks 41 

Maks 11 

 

Tipe material yang 

paling dominan 

Tanah berlanau  Tanah berlempung 

Penelitian sebagai bahan 

tanah dasar 
Biasa sampai baik 

(Sumber : Mekanika Tanah Jilid I, Braja M. Das) 

 

• Sistem Klasifikasi Tanah UNIFIED 

Sistem ini pertama kali diperkenalkan oleh Cassagrande dalam tahun 1942 

untuk dipergunakan pada pekerjaan pembuatan lapangan terbang yang 

dilaksanakan oleh The Army Corps Engineers. Sistem ini telah dipakai dengan 

sedikit modifikasi oleh U.S. Bureau of Reclamation dan U.S Corps of 

Engineers dalam tahun 1952. Dan pada tahun 1969 American Society for 

Testing and Material telah menjadikan sistem inisebagai prosedur standar guna 

mengklasifikasikan tanah untuk tujuan rekayasa. Sistem UNIFIED membagi 

tanah ke dalam dua kelompok utama: 

a. Tanah berbutir kasar → adalah tanah yang lebih dan 50% bahannya 

tertahan pada ayakan No. 200. Tanah butir kasar terbagi atas kerikil  

dengan simbol G (gravel), dan pasir dengan simbol S (sand).  

b. Tanah butir halus → adalah tanah yang lebih dan 50% bahannya lewat 

pada saringan No. 200. Tanah butir halus terbagi atas lanau dengan 

simbol M (silt), lempung dengan simbol C (clay), serta lanau dan 

lempung organik dengan simbol O, bergantung pada tanah itu terletak 

pada grafik plastisitas. Tanda L untuk plastisitas rendah dan tanda H 
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untuk plastisitas tinggi .Adapun simbol-simbol lain yang digunakan 

dalam klasifikasi tanah ini  adalah :  

W = well graded (tanah dengan gradasi baik) 

P = poorly graded (tanah dengan gradasi buruk)  

L = low plasticity (plastisitas rendah) (LL < 50) 

H = high plasticity (plastisitas tinggi) ( LL > 50)  

Untuk lebih jelasnya klasifikasi sistem UNIFIED dapat dilihat pada bagan 

Gambar 2.5 dan Gambar 2.6. dibawah ini. 

Gambar 2.5 Klasifikasi Sistem USCS 
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Gambar 2.6 Diagram Plastisitas (ASTM, Casagrande) 

 

2.6 Kondisi Lokasi 

Kota Semarang merupakan daerah dengan kondisi topografi berupa dataran, 

perbukitan dan pesisir pantai. Pada kondisi perbukitan sering dijumpai lereng 

dengan kemiringan curam yang menyebabkan terjadi tanah longsor. Pemicu 

longsor diantaranya faktor alam yang dipengaruhi oleh letak topografi, kualitas 

batuan, kondisi tanah, bentuk geologi, intensitas hujan, air tanah, gempa dan lain – 

lain. Sedangkan, faktor buatan di pengaruhi oleh adanya galian dan urugan 

(Bromhead,1992). 

Pada kondisi topografi yang memiliki kemiringan lereng antara 0% - 45% 

mengakibatkan banyak lereng yang tidakstabil. Yang dipengaruhi adanya struktur 

geologi di Kota Semarang yang terdiri dari sesar normal, sesar naik dan sesar geser. 

Dari adanya sesar geser dan naik inilah yang memicu terjadinya pergerakan tanah 

di Kota Semarang. (BPS Kota Semarang, 2016)  

Peta Geologi Kota Semarang dapat dilihat pada Gambar 1.2. 

Pada daerah lokasi penelitian terdapat batuan pembentuk struktur geologi 

diantaranya adanya satuan batuan breksi volkanik (Qb), lapisan marin (Tm), 

Formasi Damar (Qtd). Dengan penjelasan sebagi berikut : 
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Batuan pembentuk di sekitar lokasi penelitian diantaranya  

1. Satuan batuan breksi volkanik (Qb) yang terdiri breksi volkanik, aliran lava, tufa, 

batupasir dan batu lempung, biasanya batuan volkanik telah mengalami 

pelapukan yang sangat lama sehingga menghasilkan pelapukan batuan berupa 

lanau lempungan berwarna merah kecoklatan dengan tebal > 3,00 m. 

2. Lapisan Marin (Tm), yang terdiri dari selang – seling batu lempung, napal, batu 

pasir, konglomerat, breksi volkanik dan batu gamping. Pada lapisan marin 

didominasi oleh batu lempung dengan selang-seling batupasir dan napal. Pada 

batuan lempung yang ada pada lapisan marin umumnya sangat mudah melapuk 

dan hancur ketika terkena kontak udara. Sedangkan batupasir oada lapisan ini 

umunya berbutir halus – kasar dan sebagian besar tufaan. Batu gamping dalam 

lapisan ini stratifikasinya tidak dapat ditentukan. 

3. Formasi Damar (Qtd), terdiri dari batu pasir tufaan, konglomerat, breksi 

volkanik dan tufa. Penyusun batupasir tufaan terdiri feldspar dan butir – butir 

mineral mafik, batupasir dan tufa dalam kondisi termampatkan. Breksi terdiri 

dari batuan vulkanik basa kemungkinan terendapkan sebagai lahar. Pada satuan 

ini biasanya melapuk berupa pasir lanauan hingga lanau lempungan berwarna 

merah kecoklatan dengan tebal 2,5 m. 

Peta  Geologi Lembar Magelang Semarang dapat dilihat pada Gambar 2.7 

 

Gambar 2.7 Peta  Geologi Lembar Magelang Semarang 
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Kota Semarang berada pada zona kerentanan gerakan tanah dengan tingkat 

sangat rendah hingga tinggi. Pada zona kerentanan tanah sangat rendah zona ini 

hampir tidak pernah terjadi gerakan tanah. Merupakan daerah datar sampai landai 

dengan kemiringan lereng lebih kecil dari 15% (8,5) dan lereng tidak dibentuk oleh 

endapan gerakan tanah, bahan timbunan atau lempung yang bersifat plastis atau 

mengembang. 

Pada zona kerentanan gerakan tanah rendah umumnya gerakan tanah jarang 

terjadi gerakan tanah jika tidak mengalami gangguan pada lereng dan jika terdapat 

gerakan tanah lama, lereng telah mantap kembali. Kisaran kemiringan lereng mulai 

dari landai (5 – 15 %) sampai sangat terjal (50 -70%) tergantung pada kondisi sifat 

fisik dan keteknikan batuan dan tanah pembentuk lereng. Pada pelapukan terjal 

umumnya terbentuk oleh tanah pelapukan yang tipis dan vegetasi penutup baik, 

umumnya berupa hutan atau perkebunan. 

Pada zona kerentanan gerakan tanah menengah umumnya gerakan tanah 

pada zona ini terjadi pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, 

tebing jalan atau jika lereng mengalami gangguan. Gerakan tanah lama dapat aktif 

kembali akibat curah hujan yang tinggidan erosi kuat. Kisaran kemiringan lereng 

mulai dari landai ( 5 – 15% ) sampai curam hingga hampir tegak ( > 70% ), 

tergantung pada kondisi pada kondisi vegetasi penutup umumnya kurang sampai 

sangat jarang.  

Pada zona kerentanan gerakan tanah tinggi umumnya pada zona ini terjadi 

gerakan tanah, sedangkan gerakan tanah lama dan gerakan tanah baru masih aktif 

bergerak, akibat curah hujan yang tinggi dan erosi yang kuat. Kisaran kemiringan 

lereng mulai dari agak terjal (30 – 50%) hingga hampir tegak (>70%) tergantung 

pada kondisi sifat fisik dan keteknikan batuan dan tanah pelapukan pembentuk 

lereng. Kondisi vegetasi penutup umumnya sangat kurang.  

Peta  Zona Kerentanan Gerakan Tanah Di Kota Semarang dapat dilihat pada 

Gambar 1.1 
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2.7 Metode Untuk Menentukan Faktor Stabilitas Lereng 

Metode stabilitas lereng ini bertujuan untuk membandingakan hasil dari 

metode yang biasa dilakukan dalam penentuan bidang gelincir pada suatu lereng 

yang mengalami gerakan tanah, diantaranya : 

2.7.1 Metode Geolistrik Resistivitas 

Metode Geolistrik Resistivitas adalah suatu metode yang mempelajari 

keadaan bawah permukaan bumi. Metode ini dilakukan dengan menggunakan arus 

listrik searah yang diinjeksikan melalui dua buah elektroda arus kedalam bumi, dan 

mangamati beda potensial yang terbentuk melalui dua buah elektroda potensial 

(Telford,1998) 

Tujuan dari survei Geolistrik adalah untuk menentukan distribusi resistivitas 

bawah permukaan dengan melakukan pengukuran di permukaan tanah. Dari 

pengukuran tersebut, resistivitas sebenarnya di bawah permukaan bumi dapat 

diperkirakan. Resistivitas tanah berkaitan dengan berbagai parameter geologi 

seperti mineral dan konten fluida, porositas dan derajat kejenuhan air di batuan. 

(Loke, 2004). 

Dasar dari metode resisitivitas adalah Hukum Ohm, yaitu nilai hubungan 

antar arus yang dialirkan dan beda potensial yang diukur (Telford,1976). 

R =  
𝑉
𝐼   ...........................................................................  (2.1) 

dimana,  

R = tahanan (ohm.m) 

V = tegangan (V) 

I = kuat arus (A) 

Jika resistivitas dari struktur itu besar, maka membutuhkan beda potensial 

yang besar untuk mengalirkan arus tertentu. Jika resistivitas atau tahanan jenis suatu 

bahan yang mempunyai nilai resistivitas atau tahanan jenis makin besar, maka 

semakin sukar untuk dilalui oleh arus listrik (Alaydrus, 2014). 

Resistivitas batuan pada setiap lapisan memiliki nilai resistivitas yang 

berbeda – beda yang disebut sebagai resistivitas semu (apparent resistivity). 
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Faktor – faktor yang mempengaruhi nilai resistivitas antara lain  

a. Kandungan air, suatu medium yang memiliki kandungan air maka memiliki 

nilai resistivitas yang lebih rendah bila dibandingkan medium yang kering. 

b. Porositas, adalah perbandingan volume pori suatu medium terhadap volume 

medium tersebut. Sehingga semakin besar volume pori suatu medium maka 

akan mempengaruhi nilai resistivitas yang kecil karena memberikan 

kandungan cairan yang lebih banyak. 

c. Kepadatan, semakin padat batuan akan meningkatkan nilai resistivitas 

d. Permeabilitas batuan  

Batuan diasumsikan sebagai medium yang tidak homogen yang memiliki 

nilai resisitivitas berbeda tiap lapisan, sehingga nilai resistivitas semu tergantung 

dari konfigurasi elektroda.. Dengan rumus persamaan sebagai berikut  

𝜌 = 𝑘 
∆𝑉

𝐼
  ...........................................................................  (2.2) 

Keterangan 

𝜌  = tahanan jenis semu (ohm.m) 

∆𝑉  = beda potensial (volt) 

I  = kuat arus (ampere) 

k  = faktor konfigurasi 

Faktor konfigurasi berpengaruh pada nilai resistivitas batuan dalam metode 

geolistrik resistivitas terbagi atas 

1. Dipole – dipole  

Merupakan konfigurasi dengan menggunakan 4 buah eletroda yaitu  pasangan 

eletroda arus yang disebut ‘current dipole AB’ dan pasangan eletroda potensial yang 

disebut ‘potensial pole MN’. Pada konfigurasi dipole – dipole, eletroda arus dan 

eletroda potensial bisa terletak tidak segaris dan tidak simetris. Konfigurasi Dipole 

– dipole dapat dilihat pada gambar Gambar 2.8 

 

 

 

Gambar 2.8 Konfigurasi Dipole – dipole 
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Untuk menambah kedalaman penetrasi maka jarak ‘current dipole’ dan ‘potential 

dipole’ diperpanjang, sedangkan jarak elektroda arus dan elektroda potensial dibuat 

tetap. Hal ini merupakan keunggulan konfigurasi dipole – dipole dibandingkan 

dengan konfigurasi wenner atau schlumberger. Karena tanpa memperpanjang kabel 

bisa mendeteksi batuan yang lebih dalam. Dalam hal ini diperlukan alat pengukur 

tegangan yang ‘high impedance’ dan ‘high accuracy’. Konfigurasi dipole – dipole 

lebih banyak digunakan dalam eksplorasi mineral sulfida dan bahan – bahan 

tambang dengan kedalam yang relatif dangkal. Hasil akhir dari konfigurasi dipole 

– dipole berupa penampang horizontal maupun secara vertikal dapat dilihat pada 

gambar 2.9. Dengan persamaan konfigurasi nilai geometris faktor (k) sebagai 

berikut  

k = 𝜋 𝑛 ( 𝑛 + 1)( 𝑛 + 2) 𝑎 

dimana  

k = faktor geometris 

a = jarak eletroda 

n = bilangan pengali 

Gambar 2.9 Hasil konfigurasi dipole – dipole 2D  

(Sumber : 2D and 3D eletrical imaging surveys, Loke 2004) 

2. Pole – pole  

Merupakan konfigurasi eletroda elementer dimana terdapat  satu titik sumber 

arus dan satu titik ukur potensial. Untuk itu salah satu eletroda arus (C2) dan 

eletroda potensial (P2) ditempatkan di tempat yang cukup jauh relatif terhadap C1 

dan P1 sehingga pengaruhnya dapat diabaikan.  



29 
 

 
 

Untuk memperoleh informasi mengenai resistivitas pada kedalaman yang berbeda 

maka pengukuran dilakukan dengan memvariasikan jarak antar elektroda (α). 

Keuntungan konfigurasi pole-pole adalah operasi lapangan yang lebih mudah, yaitu 

hanya perlu memindahkan elektroda C1 dan P1 saja.  

Menurut Li dan Oldenburg, untuk mendekati konfigurasi pole-pole, elektroda arus 

dan potensial kedua harus ditempatkan pada jarak yang lebih dari 20 kali pemisahan 

maksimum antara elektroda P1 dan C1 yang digunakan dalam survei. Pengaruh dari 

elektroda C2 (dn dengan cara yang sama untuk P2) adalah sebanding dengan rasio 

jarak elektroda C1 dan P1. Jika pengaruh elektroda C2 dan P2 tidak diperhitungkan, 

jarak elektroda ini dari garis survey harus minimal 20 kali jarak terbesar C1-P1 

untuk memastikan bahwa kesalahan kurang dari 5%. Kelemahan dari konfigurasi 

ini yaitu resolusi yang rendah karena terdapat banyar noise telluric yang menurunka 

kualitas pengukuran. Hasil akhir akhir dari konfigurasi pole – pole berupa profil 

penampang baik secara horizontal maupun vertikal dengan cakupan horizontal 

terluas dan kedalaman terdalam tetapi dengan resolusi yang paling rendah. 

Konfigurasi pole – pole dapat dilihat pada gambar 2.10 dan hasil akhir berupa 

penampang 2D konfigurasi pole – pole dapat dilihat pada gambar 2.11. 

 

 

Gambar 2.10 Konfigurasi pole – pole 

Dengan persamaan konfigurasi nilai geometris faktor (k) sebagai berikut  

k = 2   𝜋  𝑎 

dimana  

k = faktor geometris  

a = jarak eletroda 

n = bilangan pengali 
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Gambar 2.11 Hasil konfigurasi pole – pole 2D 

 (Sumber : 2D and 3D eletrical imaging surveys, Loke 2004) 

3. Pole – dipole 

Konfigurasi Pole – Dipole terjadi dari 4 elektroda. Salah satu elektroda arus 

(source) ditanam pada jarak yang tak terhingga, dimana jarak yang dipakai adalah 

5 hingga 10 kali dari kedalaman target pengukuran. Sedangkan elektroda arus yang 

lain ditanam sekitar dua buah elektroda potensial (recievier). Konfigurasi pole – 

dipole dapat dilihat pada gambar 2.12 dan hasil akhri profil 2D konfigurasi pole – 

dipole dapat dilihat pada 2.13. 

 

 

Gambar 2.12 Konfigurasi Pole – Dipole 

Dengan persamaan konfigurasi nilai geometris faktor (k) sebagai berikut  

k = 2 𝜋 𝑛 (𝑛 + 1)𝑎 

dimana  

k = faktor geometris 

a = jarak eletroda 

n = bilangan pengali 
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Gambar 2.13  Hasil Konfigurasi Pole – Dipole 2D 

(Sumber : 2D and 3D eletrical imaging surveys, Loke 2004) 

4. Schlumberger 

Prinsip konfigurasi Schlumberger idealnya jarak MN dibuat sekecil-kecilnya,  

sehingga jarak MN secara teoritis tidak berubah. Tetapi karena keterbatasan 

kepekaan alat ukur, maka ketika jarak AB sudah relative besar maka jarak MN 

hendaknya dirubah. Dimana perubahannya itu tidak lebih besar dari 1/5 jarak AB. 

Kelemahan dari konfigurasi Schlumberger adalah pembacaan tegangan pada 

elektroda MN adalah lebih kecil terutama ketika jarak AB yang relative jauh, 

sehingga diperlukan alat ukur multimeter yang mempunyai karakteristik High 

Impedance  dengan mengatur tegangan minimal 4 digit atau 2 digit dibelakang 

koma, atau dengan cara peralatan arus yang memepunyai tegangan listrik DC yang 

sangat tinggi.   Keunggulan konfigurasi schlumberger adalah kemampuan untuk 

mendeteksi adanya sifat tidak homogen lapisan batuan pada permukaan yaitu 

membandingkan nilai resistivitas semu ketika terjadi perubahan jarak elektroda 

MN/2 (Anonim, 2007a). Secara umum nilai faktor geometri untuk konfigurasi 

Schlumberger adalah  

𝑘 = 𝜋 
𝐴𝐵 − 𝑀𝑁

4 𝑀𝑁
 

dimana, 

k = faktor geometri 

AB = spasi elektroda arus 

MN = spasi elektroda potensial, dengan syarat MN < 1/5 AB  
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5. Wenner 

Konfigurasi wenner digunakan untuk Horizontal Profiling (Mapping) dengan 

hasil akhir hanya diperoleh profil secara horizontal (mendatar). Metode resistivity 

konfigurasi wenner ini dibagi menjadi beberapa konfigurasi yaitu wenner alpha, 

wenner beta dan wenner gamma. Dimana masing-masing memiliki susunan 

elektroda yang berbeda, dan juga masing-masing konfigurasi dari wenner memiliki 

ciri khusus dalam memetakan kondisi subsurface berdasarkan nilai resistivity.  

a. Wenner Alpha  

Konfigurasi wenner alpa disebut juga sebagai konfigurasi normal seperti 

dalam susunan konfigurasi Schlumberger. Pada konfigurasi ini keempat buah 

elektroda terletak dalam satu garis dan simetris terhadap titik tengah. Jarak P1 

dan P2 selalu (
1

3
) dari jarak C1 dan C2. Bila jarak C1 dan C2 dipelebar, maka 

jarak P1 dan P2 harus diubah. Keunggulan dari konfigurasi Wenner ini adalah 

ketelitian pembacaan tegangan pada elektroda P1 dan P2 lebih baik dengan 

angka yang relatif besar karena elektroda P1 dan P2 yang relative dekat dengan 

elektroda C1 dan C2. Disini bisa digunakan alat ukur multimeter dengan 

impedansi yang relatif lebih kecil. Konfigurasi wenner – alpha dapat dilihat pada 

gambar 2.14. 

 

 

 

Gambar 2.14 Konfigurasi Wenner Alpha 

Dengan persamaan konfigurasi nilai geometris faktor (k) sebagai berikut  

k = 2 𝜋 𝑎 

dimana  

k = faktor geometris 

a = jarak eletroda 
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b. Wenner Beta 

Untuk konfigurasi wenner beta memiliki susunan elektroda seperti dengan 

konfigurasi dipole-dipole, namun yang membedakan adalah faktor n. Dalam 

wenner beta faktor n yaitu 0.416, karena jarak antara elektroda dibuat sama. 

Konfigurasi wenner – beta dapat dilihat pada gambar 2.15. 

 

 

 

Gambar 2.15 Konfigurasi Wenner Beta 

Dengan persamaan konfigurasi nilai geometris faktor (k) sebagai berikut  

k = 6 𝜋 𝑎 

dimana  

k = faktor geometris 

a = jarak eletroda 

 

c. Wenner Gamma 

Sedangkan konfigurasi wenner gamma memiliki pengaturan yang relatif 

tidak biasa dimana elektroda arus dan elektroda potensial disisipkan. Bagian 

sensitivitas yang menunjukkan bahwa daerah-daerah terdalam dipetakan oleh 

konfigurasi ini adalah di bawah dua elektroda luar (C1 dan P2), dan bukan di 

bawah pusat konfigurasi. Konfigurasi wenner – gamma 2.16. 

 

 

 

Gambar 2.16 Konfigurasi Wenner - Gamma 

Dengan persamaan konfigurasi nilai geometris faktor (k) sebagai berikut  

k = 3 𝜋 𝑎 

dimana  

k = faktor geometris 

a = jarak eletroda 
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6. Wenner – Schlumberger 

Konfigurasi ini adalah penggabungan antara konfigurasi wenner dan 

Schlumberger (Pazdirek and Blaha 1996) yang muncul dari pekerjaan yang relative 

baru dalam survey pencitraan listrik. Konfigurasi Schlumberger klasik adalah 

konfigurasi yang paling umum dipakai untuk survey resistivity sounding. 

Pendigitalan dari konfigurasi ini sehingga dapat digunakan dalam sistem dengan 

elektroda diatur dengan jarak yang tetap. faktor “n”  dari konfigurasi ini adalah rasio 

dari jarak antara elektroda C1-P1 (atau P2-C2) dengan spasi antara P1-P2. 

Perhatikan bahwa pada konfigurasi wenner nilai “n” adalah 1 (Loke, 2014).  

Konfigurasi ini cukup sensitive baik secara horizontal (untuk n dengan nilai 

rendah) dan struktur vertical (untuk n dengan nilai tinggi) di area dimana ada 

struktur geologi baik yang vertical dan horizontal, konfigurasi ini adalah kompromi 

yang baik antara konfigurasi wenner (lateral) dan dipole-dipole (vertical).  

Kedalaman investigasi rata-rata dari konfigurasi ini lebih besar 10 % dari 

konfigurasi Wenner untuk jarak C1 dan C2 yang sama dengan nilai “n” lebih besar 

daripada 3. Kekuatan sinyal dari konfigurasi ini lebih lemah dai konfigurasi Wenner 

tetapi lebih besar daripada konfigurasi dipole-dipole dan kekuatan sinyalnya dua 

kali lebih kuat dari konfigurasi pole-dipole (Loke, 2004). Konfigurasi Wenner – 

Schlumberger dapat dilihat pada gambar 2.17 dan pola dari hasil konfigurasi 

wenner – schlumberger dapat dilihat pada gambar 2.18. Untuk Hasil akhir profil 2D 

konfigurasi wenner – schlumberger dapat dilihat pada gambar 2.19. 

 

 

Gambar 2.17 Konfigurasi Wenner – Schlumberger 

Dengan persamaan konfigurasi nilai geometris faktor (k) sebagai berikut  

k = 2 𝜋 𝑛 (𝑛 + 1)𝑎 

dimana  

k = faktor geometris 

a = jarak eletroda 

n = bilangan pengali 
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Gambar 2.18 Pola dari titik - titik data  dalam pseudosection untuk konfigurasi 

wenner dan wenner – schlumberger. Konfigurasi wenner 

schlumberger memiliki nilai sensitivitas  secara horizontal lebih baik 

dibandingkan dengan konfigurasi wenner. Cakupan data secara 

horizontal lebih lebar dibandingkan konfigurasi Wenner, tetapi lebih 

sempit dibandingkan konfigurasi dipole - dipole (Loke , 2004). 

Gambar 2.19 Hasil Konfigurasi Wenner - Schlumberger 2D 

(Sumber : 2D and 3D eletrical imaging surveys, Loke 2004) 

 

Klasifikasi Nilai Tahanan Jenis Batuan  

Pada dasarnya klasifikasi nilai tahanan jenis suatu batuan menurut beberapa ahli 

berbeda – beda pada setiap material. Diantaranya sebagai berikut  

Nilai Resisitivitas material bumi menurut Telford et al (1976) dapat dilihat pada 

table 2.5. 
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Tabel 2.5 Nilai Resistivitas material bumi menurut Telford et.al (1976) 

Rock type resistivity Ohm. Meter 

Consolidated Shales 

Argillites 

Conglomerates 

Sandstones 

Limestones 

Dolomite  

Unconsolidated Wet Clay 

Marls 

Clay 

Alluvium and Sand 

Oil Sand 

20 ± 2 x 102 

10 ± 8 x 102 

2 x 102± 104 

1± 5,4 x 104 

50 ± 102 

3,5x 102 ± 5 x 104 

20 

3 ± 70 

1  ± 100 

10 ± 800 

4±800 

 

Nilai Resistivitas material bumi menurut Suryono (1978) dapat dilihat pada tabel 2.6 

Tabel 2.6 Nilai Resistivitas material bumi menurut Suryono (1978) 

Meterial 
Nilai resisitivitas 

(ohm. Meter) 

Air permukaan 

Airtanah 

Silt-lempung 

Pasir 

Pasir dan kerikil 

Batu Lumpur  

Batupasir  

Konglomerat 

Tufa 

Kelompok andesit 

Kelompok granit 

Kelompok chert, slate 

80-200 

30-100 

10-200 

100-600 

100-1.000 

20-200 

50-500 

100-500 

20-200 

100-2.000 

1.000-10.000 

200-2.000 
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Nilai resistivitas material bumi menurut Telford (1990) dapat dilihat pada tabel 2.7 

Tabel 2.7 Nilai Resistivitas material bumi menurut Telford (1990) 

Meterial 
Harga resisitivitas  

(ohm. Meter) 

Pyrite  

Quartz 

Calcite 

Rock Salt 

Granite 

Andesite 

Basalt 

Limestones 

Sandstones 

Shales 

Sand 

Clay 

Ground Water 

Sea Water 

Magnite 

Dry Gravel 

Alluvium 

Gravel 

0,01 – 100 

500 – 800.000 

1 x 1012 – 1 x 1013 

30 – 1 x 1013 

200 – 100.000 

1,7 x 102 – 45 x 104 

200- 100.000 

500 – 100.000 

200 – 8000  

20 – 2000  

1 – 1000  

1 – 100  

0,5 – 300  

0,2 

0,01 – 1000  

600 – 10.000  

10 – 800  

100 – 600  
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Nilai Resistivitas material bumi menurut Sugito,dkk (2010) dapat dilihat pada 

tabel 2.8 

Tabel 2.8 Nilai Resisitivitas material bumi menurut Sugito, dkk (2010) 

Meterial 
Nilai resisitivitas  

(ohm. Meter) 

Tanah penutup 

Pasir lempungan  

Lempung (basah)  

Tanah berpasir (kering)  

Tanah (40% lempung)  

Tanah (20% lempung)  

Lempung (kering)  

Pasir tufaan 

Air meteorik 

Air laut  

Saline water 3%  

Saline water 20%  

Air permukaan (batuan beku) 

Air permukaan (batuan sedimen) 

Airtanah alami (batuan beku) 

Airtanah alami (batuan sedimen) 

250 – 1700  

30 – 215  

1 – 100  

80 – 1050 

8 

33 

50 – 150  

20 – 100  

30 – 1000  

0,2 

0,15 

0,05 

0,1 – 3000 

10 -100 

0,5 – 150  

1 -100 

 

Nilai Resistivitas material bumi menurut Palacky (1987) dapat dilihat pada 

Gambar 2.20 

Gambar 2.20  Typical range of electrical resistivies of earth materials 

after modified Palacky, 1987 
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Nilai Resistivitas batuan tanah dan material menurut Loke (2004) dapat dilihat pada 

gambar 2.21 

Gambar 2.21 The resistivity of rocks, soils and materials (Loke, 2004) 

 

Penelitian terdahulu dengan metode resistivity untuk mengetahui slip 

permukaan tanah longsor di Desa Kebarongan Banyumas dengan menggunakan 

konfigurasi Schlumberger dan Wenner hasil interpretasi menunjukan bahwa slip 

permukaan berada pada tanah liat berpasir dan tanah liat basah dengan jenis longsor 

translasi (Sugito,et al.,2010). 

Penelitian lain dengan geolistrik dapat mendeteksi adanya perubahan akibat 

pengeringan dan pengeringan tanah yang terus-menerus menyebabkan proses siklik 

pembengkakan, penyusutan dan retak yang berdampak buruk pada sifat dan 

perilaku tanah. Secara khusus, pengeringan dan penyusutan tanah yang terus 

menerus dapat menyebabkan perkembangan retakan yang saling berhubungan 

membentuk blok poligonal yang secara signifikan mengurangi kekuatan dan 

stabilitas tanah. (Hassan, et al. 2015) 



40 
 

 
 

2.7.2 Metode Limit Equilibrium 

Dalam Pehitungan Limit Equilibrium Method cara ini lebih praktis dan 

fleksibel untuk perhitungan analisa kestabilan lereng (per meter tegak lurus bidang 

gambar). Dengan membagi lereng menjadi beberapa irisan (slice) dengan arah 

vertikal, kemudian menentukan posisi bidang longsor dengan garis lengkung 

dengan panjang jari – jari r gambar 2.22. Yang melongsorkan lereng adalah w.sin. 

Sedangkan yang menahan adalah kohesi tanah (c) ditambah dengan gesekan (w.cos 

.tg) yang terjadi pada bidang longsornya. Rumus persamaan sebagai berikut  

Safety Factor =  
(c.L + ( w.cos).tg)

 (w.sin) 
 

dengan,  

w adalah berat per irisan (kN) 

    =  x luas area irisan (kN/m3) 

  adalah sudut geser dalam () 

c adalah kohesi tanah (kN/m2) 

 adalah berat volume tanah (kN/m3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.22 Resultan gaya yang bekerja untuk tiap – tiap irisannya 
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2.7.3 Metode Finite Element 

Metode elemen hingga merupakan metode numerik yang digunakan untuk 

mengitung gaya dalam. Yang digunakan untuk perhitungan nonstruktur,  seperti 

fluida, perpindahan panas, mekanik nuklir, transportasi massa, dan lain – lain. 

Keuntungan dari metode ini yaitu bahwa apa yang tidak dapat diselesaikan  dengan 

penyelesaian analisis dapat diselesaikan dengan metode elemen hingga seperti 

contohnya konstruksi dengan geometris dan beban yang kompleks. (Katili, I., 

2008).  

PLAXIS merupakan program elemen hingga dua dimensi yang digunakan 

secara khusus untuk untuk menganalisis deformasi dan stabilitas dalam bidang 

geoteknik. Untuk setiap kasus yang dianalisis terlebih dahulu di modelkan sesuai 

dengan meodel geometri yang merupakan representasi dua dimensi ke dalam tiga 

dimensi sesuai keadaan dilapangan.  

Model elemen hingga pada PLAXIS berupa Regangan bidang ataupun Axi–

simetri. Model regangan bidang digunakan untuk model geometri dengan 

penampang melintang yang relatif seragam. Kondisi tegangan dan pembebanan 

dengan panjang tertentu dalam arah tegak lurus terhadap penampang sumbu z juga 

harus relatif seragam Gambar 2.23. Perpindahan dan regangan pada arah sumbu z 

diasumsikan nol. Namun demikian, tegangan normal pada arah sumbu z tetap 

memiliki nilai.  

Axi-simetri Model digunakan untuk struktur melingkar dengan potongan 

melintang secara radial dan skema pembebanan yang relatif seragam di sekitar titik 

pusat lingkaran di mana deformasi dan kondisi tegangan yang terjadi diasumsikan 

identik dalam semua arah radial. Sumbu x merepresentasikan radius sementara 

sumbu y merepresentasikan garis sumbu simetri.   
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(a) Plane strain   (b) Axisymmetric 

Gambar 2.23 Ilustrasi Permodelan Plane Strain dan Axisymmetric 

(Brinkgreve, 2002) 

 

Model geometri pada PLAXIS didasarkan pada pemodelan plane strain atau 

axisymmetric. Terdapat tiga komponen utama model geometri pada PLAXIS, yaitu: 

1. Titik, menunjukkan awal dan akhir garis. Titik juga digunakan untuk 

menempatkan angkur, gaya, dan lainnya.  

2. Garis, digunakan untuk menyatakan ikatan geometri, model, dan 

diskontinuitas pada geometri seperti dinding, pelat, dan lainnya. Garis bias 

mempunyai beberapa fungsi dan material yang berbeda.  

3. Cluster,  luasan area tertutup yang dibatasi penuh oleh garis geometri. 

Dalam satu cluster hanya terdapat satu material (homogen). Cluster dapat 

diaplikasikan sebagai lapisan tanah.   

Proses simulasi pada PLAXIS terdiri dari 3 tahap, yaitu: input data, perhitungan, 

dan output.  

1. Input data, membuat dan memodifikasi geometri model sehingga 

menghasilkan model elemen hingga yang sesuai dengan kondisi 

sebenarnya.  

2. Perhitungan,  proses perhitungan dilaksanakan setelah selesai membuat 

permodelan. Pada tahap perhitungan perlu dilakukan pemilihan tipe 

perhitungan yang sesuai. 

3. Output program perhitungan dilakukan hingga keseimbangan tercapai.    
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Adapun output utama yang bisa diperoleh adalah deformasi mesh, profil 

penurunan, besarnya tegangan di dalam lapisan tanah, serta gaya-gaya dalam 

yang ditanggung oleh struktur yang dimodelkan.  Proses diskritisasi akan 

berlangsung secara otomatis di dalam PLAXIS. Banyaknya elemen yang 

dihasilkan tergantung pada pemilihan tingkat kekasaran (global coarseness). 

PLAXIS menyediakan 5 tingkat kekasaran yaitu : sangat kasar, kasar, sedang, 

halus, sangat halus. Semakin halus tingkatannya, maka jumlah elemennya 

semakin banyak.  

Dengan demikian, ketelitian hasil perhitungannya semakin tinggi. Namun 

demikian, tentu akan membutuhkan waktu proses yang semakin lama karena 

memakan memori yang semakin besar. PLAXIS memiliki beberapa fitur yang 

dapat digunakan untuk memodelkan struktur (Brinkgreve, 2015). Fitur-fitur 

pemodelan tersebut adalah: 

1. Tanah  

Fitur pemodelan tanah digunakan untuk menyatakan karakteristik tanah dan 

interaksi antara elemen. Pada PLAXIS Versi 9.0, tersedia lima jenis 

pemodelan yang dapat digunakan yaitu : Mohr-Coulomb, Jointed Rock, 

Hardening Soil, Soft Soil-Creep, dan Soft Soil. Kelima jenis ini harus 

digunakan berdasarkan kondisi tanah asli.    

2. Pelat dan cangkang 

Pelat dan cangkang dimodelkan dengan elemen 3 nodal atau elemen 5 nodal. 

Setiap nodal memiliki 3 derajat kebebasan. Jenis perilaku dari bentuk 

pemodelan ini dapat berupa elastis atau elastoplastis. Bentuk pelat dan 

cangkang umumnya digunakan untuk memodelkan dinding, lantai, dan 

terowongan. Perilaku dari elemen tersebut didefinisikan dengan kekakuan 

fleksural, kekakuan normal, dan tebal elemen.   

3. Angkur 

Angkur merupakan elemen pegas elastoplastik yang digunakan untuk 

memodelkan perletakan angkur dan strut. Perilaku angkur didefinisikan 

dengan menggunakan kekakuan normal dan beban maksimum. 
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4. Geogrid 

Model geogrid sering digunakan untuk perkuatan konstruksi tanggul atau 

struktur penahan tanah. Geogrid hanya memiliki EA dan digunakan untuk 

menahan tarikan.    

5. Elemen Interface 

Model elemen interface digunakan untuk menggambarkan interaksi antara 

tanah dengan struktur, seperti friksi pada dinding penahan tanah. Properti 

materialnya diambil dari properti material tanah dengan menggunakan faktor 

reduksi Rinter.  Dalam penggunaan perangkat lunak PLAXIS 2D, tentu ada 

batasanbatasan yang akan diambil. 

Secara umum, analisis yang dilakukan untuk penelitian skripsi dimodelkan 

dalam bentuk Mohr-Coulomb guna mengetahui nilai safety factor. Safety factor 

merupakan factor keamanan yang ditunjukan dengan angka pada permodelan 

PLAXIS safety factor (msf) dapat ditunjukan dengan curve atau grafik. 

Berdasarkan salah satu penelitian yang telah dilakukan oleh (Bowles,1984) 

nilai safety factor tentang keruntuhan lereng terbagi atas tiga yang ditinjau dari 

intensitas terjadinya Tabel 2.9. 

 

Tabel 2.9 Nilai Safety Factor (Bowles, 1984) 

Safety Factor Keterangan 

SF >1,5 

1,07 <  SF < 1,5 

< 1,07 

Stabil 

Kritis 

Labil 

 

Meskipun PLAXIS telah dikembangkan untuk menstimulasikan proses dan 

fenomena geoteknik yang nyata, tetapi simulasi yang dihasilkan sebenarnya hanya 
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merupakan aproksimasi saja, dimana bisa jadi melibatkan kesalahan numerik dan 

pemodelan yang tidak dapat dihindari. Akurasi dari simulasi yang dihasilkan 

sangat bergantung pada bagaimana permasalahan dasar dimodelkan, pemahaman 

terhadap pemodelan tanah dan batasanbatasannya, pemilihan parameter model, 

dan kemampuan untuk menjustifikasi apakah hasil dari simulasi tersebut akurat 

atau tidak.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Studi Kasus 

Objek studi kasus untuk penulisan skripsi ini adalah pada Taman UNNES 

Gunung Ledek Trangkil Kecamatan Gunungpati Kota Semarang pada koordinat    

7 2'7'' LS – 110 23' 27'' BT. Lokasi penelitian dapat dilihat pada gambar 3.1  

Gambar 3.1 Peta Lokasi Penelitian 

 

3.2 Tahap Persiapan 

Tahap persiapan merupakan rangkaian kegiatan sebelum memulai 

pengumpulan data dan pengolan data. Dalam tahap ini dimaksudkan agar 

mengekfektifkan waktu dan pekerjaan. Hal – hal yang harus diperhatikan meliputi 

hal berikut :  

a. Studi Pustaka terhadap materi skripsi untuk menentukan garis besar 

permasalahan, 

b. Menentukan kebutuhan data yang akan digunakan,
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c. Menggali informasi terhadap instansi terkait yang dapat dijadikan narasumber, 

d. Survey ke lokasi untuk menentukan gambaran umum kondisi lapangan 

Persiapan dilakukan dengan cermat dan teliti agar waktu yang digunakan 

efisien dan mengurangi adanya bagian – bagian yang terlewatkan sehingga 

perkejaan pada tahap persiapan dapat berjalan maksimal. 

 

3.3 Metodologi Penelitian 

Data – data yang digunakan dalam skripsi ini secara garis besar dapat 

diklasifikasikan menjadi 2 bagian, yaitu data primer dan data sekunder. 

1) Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh melalui pengambilan langsung atau 

hasil penelitian terhadap objek studi, yang termasuk dalam data primer 

berupa: 

a. Data Lapangan 

1. Data geolistrik resistivitas (V = beda potensial dalam volt; I = Arus 

dalam ampere)  dengan konfigurasi Wenner – Schlumberger 

2. Data elevasi dan kemiringan lereng menggunakan alat Waterpass. 

b. Data yang didapat dari uji laboratorium 

Pengujian tanah 

1. Data kadar air 

2. Data berat jenis  

3. Data soil properties  berupa berat isi tanah, derajat kejenuhan, dan 

angka pori 

4. Data atterberg limit 

5. Data analisis butiran 

6. Data Permeabilitas  

 

2) Data Sekunder 

Data ini diperoleh dari pihak lain atau instansi terkait, dengan kata lain 

menggunakan data yang telah ada, diantaranya sebagai berikut 

a. Peta lokasi, 
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b. Data pengujian N-SPT dan Laboratorium di Taman UNNES, Gunung 

Ledek, Trangkil Kota Semarang, 

c. Peraturan – peraturan pemerintah daerah tentang tata guna lahan, 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan 3 (tiga) cara: 

1. Metode Penelitian dan Observasi  

Metode penelitian dan obesrvasi dilakukan dengan cara melakukan studi 

kasus pada daerah penelitian melalui data yang didapatkan dari lapangan dan 

uji laboratorium 

2. Metode Interview  

Metode Intereview dilakukan dengan cara mewawancarai pihak – pihak 

terkait yang dianggap mengatahui permasalahan. Data yang didapat berupa 

kondisi lingkungan dan asumsi penyebab kerusakan 

3. Metode Literatur 

Metode literatur yaitu yang digunakan untuk mendapatkan data dengan cara 

mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah data tertulis dan metode kerja 

yang digunakan. Data yang diperoleh dari metode literatur umumnya didapat 

dari instansi terkait, antara lain : 

a. Peta geologi 

b. Peta topografi 

c. Data uji N-SPT (Standart Penetration Test) 
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3.4 Pengujian Awal 

Penelitian ini dibedakan menjadi dua pengujian yaitu: 

3.4.1 Pengujian di lapangan  

Adapun pengujian di lapangan yaitu sebagai berikut : 

a. Bor Tangan (hand auger) 

Penyelidikan dengan boring mengacu pada AASHTO T 203-82. 

Pengujian dengan bor tangan ini pada dasarnya dilakukan untuk 

mendapatkan sampel tanah pada kedalaman antara 1 – 3 meter. Metode 

pengambilan sampel tanah dibagi dalam dua kategori utama yaitu sampel 

tanah tak terganggu dan sample tanah terganggu. Pengujian dapat dilihat 

pada gambar 3.2. 

Hasil yang diperoleh pada percobaan ini yaitu deskripsi jenis lapisan 

tanah secara langsung sebelum dilakukannya pengujian lebih lanjut di 

Laboratorium. Pengambilan sampel tanah sampai kedalaman 2 meter 

dengan deskripsi jenis lapisan tanah lempung plastis dengan warna coklat 

muda pada kedalam 0 – 1 meter dan abu – abu pada kedalaman `1 – 2 meter. 

Dapat dilihat pada gambar 3.3 dan hasil bor log dapat dilihat pada 

Lampiran I  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Proses Bor Tangan (hand auger) 
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Gambar 3.3 Sampel Tanah Hasil Boring 

 

b. Geolistrik Resistivitas 

Penyelidikan dengan geolistrik merupakan penyelidikan tanah untuk 

mendapatkan pendugaan penampang bawah permukaan tanah berdasarkan 

nilai tahanan jenis semu pada setiap lapisan batuan/tanah yang dipengaruhi 

oleh faktor konfigurasi. Dengan rumus persamaan sebagai berikut  

𝜌 = 𝑘 
∆𝑉

𝐼
  .................................................................  (3.1) 

Keterangan 

𝜌  = tahanan jenis semu (ohm.m) 

∆𝑉  = beda potensial (volt) 

I  = kuat arus (ampere) 

k  = faktor konfigurasi 

 

Konfigurasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan 

konfigurasi Wenner – Schlumberger dimaksudkan bahwa nilai sensitivitas 

secara vertikal dan horizontal lebih baik dibandingakan konfigurasi lain. 

Dengan rumus persamaan faktor geometri (k) adalah sebagai berikut,  

k = 2 𝜋 𝑛 (𝑛 + 1)𝑎 ..........................................................  (3.2) 

dimana  

k = faktor geometris   n = bilangan pengali 

a = jarak elektroda 
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Dengan konfigurasi elekroda dilapangan sebagai berikut gambarV 3.4.  

Gambar 3.4 Konfigurasi Wenner – Schlumberger 

Jarak spasi antar eletroda yaitu 2 meter dengan panjang lintasan 50 

meter. Dengan nilai n dari n= 1 sampai dengan n= 12. Data yang didapatkan 

dari penyelidikan lapangan dengan geolistrik yaitu nilai dari beda potensial 

elektroda (volt) dan nilai dari arus tegangan (ampere). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Input Data V dan I pada form penyelidikan 

Dari data penginputan dan perhitungan form penyelidikan geolistrik dapat 

dilihat pada Lampiran II. 
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c. Pengambilan Data Elevasi dan Kemiringan lereng  

Penyelidikan ini dilakukan untuk mengetahui nilai sudut kemiringan 

dan elevasi pada setiap titik elektroda yang dipasangkan pada lereng dengan 

menggunakan alat waterpass gambar 3.6  

Gambar 3.6 Pengambilan data elevasi dan kemiringan lereng 

dengan waterpass 

3.4.2 Pengujian Laboratorium 

Adapun pengujian di laboratorium yaitu sebagai berikut : 

a. Kadar Air  

Cara uji penentuan kadar air untuk tanah mengacu pada SNI 

1965:2008 dan ASTM D 2216-98. Kadar air (w) didefinisikan sebagai 

perbandingan antara berat air (Ww) dengan berat butiran (W) dalam tanah 

tersebut,dinyatakan pada persen. 

w = Ww / Ws x 100% ..................................................................... (3.3) 

Pengujian ini digunakan untuk menentukan kadar air sampel tanah 

yaitu perbandingan berat air yang terkandung dalam tanah dengan berat 

kering tanah tersebut. Pengujina kadar air dapat dilihat pada Gambar 3.7 
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Gambar 3.7 Pengujian Kadar air 

b. Berat jenis (Gs) 

Cara uji berat jenis tanah mengacu pada SNI 1964:2008 dan ASTM D  

854-02. Berat jenis (spesific gravity) tanah (Gs) didefinisikan sebagai 

perbandingan antara berat volume butiran padat (𝛾s) dengan berat volume 

air ( 𝛾w) pada temperatur tertentu. Biasanya diambil pada temperatur 

27,5℃.  Pengujian berat jenis dapat dilihat pada Gambar 3.5. Rumus untuk 

mencari berat jenis adalah: 

Gs=  𝛾s / 𝛾w............................................................................................ (3.4) 

 

Gs tidak berdimensi.  Berat jenis dari berbagai jenis tanah berkisar 

antara  tidak berdimensi. Berat jenis dari berbagai jenis tanah berkisar antara 

2,65 sampai 2,75 seperti pada Tabel 3.1 di bawah ini.  

Tabel 3.1 Berat jenis tanah (Hardiyatmo H.C., 1992) 

Jenis Tanah Berat jenis, Gs 

Kerikil 2,65 – 2,68 

Pasir 2,65 – 2,68 

Lanau anorganik 2,62 – 2,68 

Lempung anorganik 2,58 – 2,65 

Lempung organic 2,68 – 2,75 
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Gambar 3.8 Pengujian Berat Jenis 

 

c. Berat Volume Tanah 

Berat isi tanah berbutir halus mengacu pada SNI 03-3637-1994. Pengujian 

ini dimaksudkan untuk mengetahui berat isi, angka pori, derajat kejenuhan 

suatu sampel tanah.  Ilmu mekanika tanah, biasanya tanah disederhanakan 

menjadi sebuah elemen untuk memahami perilakunya. Tanah tersusun atas 

butiran padat dan rongga pori (void). Rongga pori sendiri dapat berupa air atau 

udara atau kedua-duanya. Bila tanah dalam kondisi jenuh air, rongga pori 

seluruhnya akan terisi oleh air.  

Gambar 3.9 Diagram Fase (Craig, 1987) 

Prinsip yang harus dipahami terlebih dahulu adalah :  

W = Ww + W ..................................................................................... (3.5) 
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V  = Va + Vws + V .............................................................................. (3.6) 

Vv = Va + Vws ...................................................................................... (3.7) 

dengan,  

W = berat tanah total (gr), 

Ww = berat air (gr), 

W s = berat butiran padat (gr), 

V = volume tanah total (cm3), 

Va = volume udara (cm3),  

Vw = volume air (cm), 

Vs = volume butiran padat (cm3), 

Vv = volume rongga pori (cm3), 

Hubungan volume yang biasa digunakan dalam mekanika tanah adalah  

angka pori (void ratio), porositas (porosity) dan derajat kejenuhan (degree of 

saturation). 

Angka pori (e)    = Vv /Vs..................................................... (3.8) 

Porositas (n)    = Vv/V ...................................................... (3.9) 

Derajat kejenuhan (Sr)    = Vw/V x 100% ...................... .................. (3.10) 

Sedangkan hubungan berat yang biasa digunakan adalah kadar air  

(moisture content), dan berat volume (unit weight). 

Kadar air (w)   = Ww/W x 100% ............................................  (3.11) 

Berat volume basah ( 𝛾b)  = W/V ............................................................. (3.12) 

Berat volume kering ( 𝛾d)  = W/V ............................................................. (3.13) 

Jika berat volume butiran padat ( 𝛾s ) = Ws/Vs (gr/cm3), maka perbandingan 

antara berat volume butiran padat ( 𝛾s) dengan berat volume air(𝛾w) pada 

temperatur tertentu adalah berat jenis (spesific gravity) : 

Gs = ( 𝛾s) / ( 𝛾w) ........................................................................................ (3.14) 
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Gambar 3.10 Pengujian Berat Volume Tanah 

 

d. Distribusi Ukuran Butiran Tanah  

Cara uji analisis ukuran butir tanah mengacupada SNI 3423:2008, ASTM 

D 1140-00 dan ASTM D 422-63. Menentukan distribusi ukuran butir - butir 

tanah untuk tanah yang tidak mengandung butir tertahan saringan no. 10 (tidak 

ada butir yang lebih besar dari 2 mm). Pemeriksaan dilakukan dengan analisis 

sedimen dengan hidrometer, sedang ukuran butir-butir yang tertahan saringan 

no. 200 (0,075 mm) dilakukan dengan menggunakan saringan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11 Pengujian Analisis Butiran 
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e. Atterberg Limit 

1). Uji Penentuan Batas Cair  

Cara uji penentuan batas cair tanah mengacu pada SNI 1967:2008 dan 

ASTM D 4318-00. Pengujian ini bertujuan untuk menentukan kadar air tanah 

pada batas cair dengan menggunakan cassagrande. Parameter yang dihasilkan 

dalam pengujian ini digunakan untuk menentukan sifat dan klasifikasi tanah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.12 Pengujian Batas Cair 

 

2). Uji Penentuan Batas Plastis 

Cara uji penentuan batas plastis dan indeks plastisitas tanah SNI  

1966:2008 dan ASTM D 4318-00. Pengujian ini dimaksudkan untuk 

menentukan kadar air tanah pada batas keadaan plastis dan keadaan semi padat 

(batas plastis) yang akan digunakan untuk menentukan jenis, sifat dan 

klasifikasi tanah. Hasil nilai batas cair dan batas plastis dapat dihitung nilai 

indeks plastisitas dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

PI = LL – PL ...................................................................................... (3.15) 

dengan,  

PI = Indeks Plastisitas ,  

LL = Batas Cair,  

PL = Batas Plastis 
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Gambar 3.13 Pengujian Batas Plastis 

3). Uji Penentuan Batas Susut 

Cara uji penentuan batas susut tanah mengacu pada SNI 3422:2008  dan 

ASTM D 427-98. Pengujian ini dimaksudkan untuk menentukan kadar air pada 

batas semi padat ke keadaan padat yang disebut batas susut dan digunakan 

untuk menentukan sifat-sifat tanah. digunakan untuk menentukan sifat-sifat 

tanah.  Cara mencari benda uji basah ( 𝛾w) dan benda uji kering ( 𝛾d) dari 

pengujian soil properties, sehingga ketika pengujian batas susut ( 𝛾w) dan ( 𝛾d) 

bisa disesuaikan dengan kondisi di lapangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.14 Pengujian Batas Susut 
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f. Permeabilitas  

Adalah kemampuan tanah untuk mengalirkan air melalui pori – pori pada 

tanah. Masing – masing jenis tanah memiliki permeabilitas yang berbeda 

tergantung dari besar dan bentuk butiran, angka pori, serta bentuk dan 

susunan porinya. 

k = 
𝑎𝐿

𝐴𝑡
 In 

𝒉𝟏

𝒉𝟐
 ...................................................................................... (3.16) 

dengan,  

k = koefisien permeabilitas (cm/s) 

a = luas penampang pipa (cm2) 

L= panjang/tinggi sampel (cm) 

A = luas penampang sampel tanah (cm2) 

t= waktu pengamatan (s) 

h1 = tinggi head mula- mula (cm) 

h2 = tinggi head akhir (cm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.15 Pengujian Permeabilitas Tanah 
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3.5 Analisis Pengolahan Data  

Pada tahap ini dilakukan proses pengolahan data yang diperoleh baik data 

primer maupun data sekunder. Analisis tersebut meliputi : 

a. Analisis Data Tanah 

b. Analisis Data Resistivitas   

3.6 Cara Analisis 

Adapun cara analisis dalam penulisan skripsi ini adalah menghitung nilai 

pengujian laboratorium diantaranya kadar air, berat jenis, atterberg limit, berat 

volume, analisis butiran, permeabilitas, direct shear dan nilai pengujian lapangan 

berupa nilai resistivitasnya. 

1. Dari hasil penyelidikan di lapangan dengan geolistrik kemudian dianalisis 

dengan software RES2DINV untuk mendapatkan hasil interpretasi 

penampang bawah permukaan tanah 

2. Dari hasil data Laboratorium dan data sekunder dianalisis dengan 

dimodelkan pada software PLAXIS 8.6 untuk mengetahui safety factor pada 

lereng. 

.
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3.7 Alur (flowchart) Analisis 

Dalam evaluasi stabilitas lereng pada taman unnes berdasarkan topografi 

dan geologi ini melalui beberapa tahapan. Alur dari tahapan – tahapan tersebut 

dapat dilihat pada gambar 3.16 Alur (flowchart) analisis. 

Gambar 3.16 Alur (flowchart) Analisis 
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BAB IV 

ANALISA DAN HASIL 

 

4.1 Tinjauan Umum  

Analisa dan hasil akan membahas mengenai data – data dan hasil yang ada, 

berdasarkan hasil penyelidikan lapangan dan laboratorium. Dengan mengetahui 

kondisi lereng meliputi sudut kemiringan lereng, pendugaan struktur lapisan bawah 

permukaan, pengklasifikasian tiap lapisan tanah berdasarkan sifat fisik tanah (, , 

Gs, е, n, Sr), sifat plastisitas tanah (LL, PL, PI, SL), sifat butiran tanah, sifat mekanik 

(c, ), permeabilitas (k). Dari data – data yang ada memberikan penjelasan 

gambaran mengenai penyebaran stratifikasi tanah. Selain data tersebut diperlukan 

juga data korelasi yang digunakan untuk memodelkan kondisi lereng meliputi (, 

Eref). 

4.2 Analisa Penyelidikan lapangan 

Analisa penyelidikan lapangan memberikan penjelasan hasil penyelidikan di 

Taman UNNES, Gunung Ledek, Trangkil, Gunungpati. Dari hasil penyelidikan 

didapatkan data meliputi data kemiringan lereng, data boring log, dan data 

geolistrik.  Pada gambar 4.1 merupakan kondisi lereng di lokasi penelitian telah 

terjadi pergerakan tanah (slip surface). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Kondisi Lereng Lokasi Penelitian
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4.2.1 Analisa Data Boring  

Pemboran untuk tanah asli dilakukan untuk mendapatkan sampel tanah dengan 

kedalaman 0 - 2 meter menggunakan hand auger. Hasil pemboran pada tabel 4.1 

Tabel 4.1 Hasil Pemboran 

Kedalaman Material Deskripsi 

0,00 m – 1,00 m 

1,00 m – 2,00 m 

Lempung 

Lempung  

Coklat muda, plastis, butiran halus 

Keabu – abuan, plastisitas tinggi, butiran halus 

Dari hasil sampel tanah yang didapatkan selanjutnya akan dilakukan pengujian di 

laboratorium guna mengetahui sifat fisik pada tanah 

 

4.2.2 Analisa Data Topografi  

Pada evaluasi stabilitas lereng Taman UNNES kondisi topografi yang ditinjau 

berada pada zona merah di titik 178 dengan ketinggian diatas 139 mdpl.  

Gambar 4.2 Peta Topografi Taman UNNES 

Topografi Lokasi 

penelitian 
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Pengukuran dilakukan dengan menggunakan alat waterpass untuk 

mengetahui sudut kemiringan pada lereng Taman UNNES. Dari hasil pengukuran 

dapat dilihat pada gambar 4.3.  

Gambar 4.3 Kemiringan Lereng Taman UNNES 

Sudut kemiringan lereng pada tiap titik bervariasi , dengan sudut kemiringan 

lereng antara 2,15 – 33,7. Dari hasil pengukuran kemiringan lereng kemudian 

dilakukan pengukuran geolistrik pada lintasan yang sama. 

4.2.3 Analisa Data Geolistrik 

a) Dasar dan Metode Pengukuran 

Pengukuran geolistrik yang dilakukan yaitu dengan menggukan pengukuran 

resistivitas konfigurasi Wenner – Schlumberger dengan panjang bentang 

pengukuran 50 meter dan jarak antar elektroda arus sebesar 2 meter. Dengan 

menginjeksikan arus listrik melalui dua buah elektroda arus ke dalam bumi, dan 

dua buah elektroda potensial.  

Pada setiap lapisan batuan diasumsikan heterogen sehingga memiliki nilai 

resistivitas yang berbeda. Nilai yang didapatkan pada pengukuran geolistrik 

adalah besar arus (I) dan beda potensial (V) yang di pantulkan pada setiap 

sounding. Dalam satu titik dilakukan 3 kali pembacaan sounding sebagai 
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pembanding agar hasil lebih akurat. Konfigurasi wenner – schlumberger dapat 

dilihat pada gambar 4.4 

 

 

Gambar 4.4 Konfigurasi Wenner – Schlumberger 

Nilai yang didapat dari hasil pembacaan tersebut kemudian dihitung dengan 

rumus persamaan sebagai berikut  

𝜌 = 𝑘 
∆𝑉

𝐼
  ...........................................................................  (4.1) 

Keterangan 

𝜌  adalah tahanan jenis semu (ohm.m) 

∆𝑉 adalah beda potensial (volt) 

I adalah kuat arus (ampere) 

k adalah faktor geometri konfigurasi 

Pada penelitian ini faktor konfigurasi (k) wenner – schlumberger dihitung 

dengan rumus sebagai berikut  

k = 2 𝜋 𝑛 (𝑛 + 1)𝑎 ....................................................................  (4.2) 

dimana  

k adalah faktor geometri konfigurasi 

a adalah jarak eletroda (m) 

n adalah bilangan pengali 

 

b) Interpretasi  data dan pendugaan lapisan 

Pengukuran geolistrik suatu tahanan jenis akan berubah sesuai dengan lapisan 

tanah. Sehingga pendugaan geologi bawah permukaan lapisan dapat diperlihatkan 

melalui perbedaan tahanan jenis yaitu nilai tahanan terhadap aliran arus listrik 

(Ω.m). Pengukuran nilai tahanan jenis dipengaruhi oleh berbagai faktor 

diantaranya  

1. Jenis material, jika material tersebut semakin mudah menghantarkan arus 

listrik, maka nilai tahanan jenisnya semakin kecil 
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2. Kandungan air, apabila kandungan air semakin besar maka semakin kecil 

tahanan jenisnya. 

3. Porositas, adalah perbandingan volume pori suatu medium terhadap 

volume medium tersebut. Sehingga semakin besar volume pori suatu 

medium maka akan mempengaruhi nilai resistivitas yang kecil karena 

memberikan kandungan cairan yang lebih banyak. 

4. Kepadatan, semakin padat batuan an nilai resistivitas akan  semankin besar. 

5. Permeabilitas batuan, semakin kecil nilai permeabilitas maka akan semakin 

kecil nilai resistivitasnya.  

Data hasil geolistrik yang didapatkan nilai tahanan jenis semu suatu batuan 

menggunakan konfigurasi Wenner – Schlumberger pada Lampiran II. Data 

perhitungan tahanan jenis semu.  

Dari data yang ada kemudian dianalisis menggunakan software RES2DINV 

2D Dengan cara menginputkan data pada notepad seperti pada Gambar 4.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Input data di RES2DINV 
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Dengan keterangan sebagai berikut: 

1. Baris pertama diisikan Nama Judul Penelitian,  

2. Baris kedua diisikan spasi elektroda, 

3. Baris ketiga merupakan angka konfigurasi (7 untuk Wenner- Schlumberger) 

4.  Baris keempat dan kelima diisikan 1 dan 0  

5. Pada kolom pertama merupakan spasi dari datum tengah antara C1-P1-P2-

C2, kolom kedua merupakan jarak antar elektroda, kolom ketiga merupaka 

nilai dari n, dan kolom keempat merupakan nilai resisitivitas semu.  

Kemudian buka software RES2DINV, dan membuka File  read data file (format 

txt) dapat dilihat pada gambar 4.6 dan gambar  4.7. 

Gambar 4.6 Tampilan software RES2DINV 
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Gambar 4.7 Tampilan software RES2DINV pilih file  read data file 

Untuk melakukan proses analisis dengan memilih menu Inversion  Least-squares 

inversion gambar 4.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Inversion  Least-squares inversion 
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 Kemudian akan muncul tampilan hasil interpretasi geolistrik dengan hasil sebagai 

berikut gambar 4.9 dan gambar 4.10. 

Gambar 4.9 Hasil Interpretasi penampang bawah permukaan dengan  

RES2DINV 2-D 

Gambar 4.10 Hasil interpretasi penampang bawah permukaan dengan  

RES2DINV 2-D include topografi 

Dari hasil tersebut diinterpretasikan bahwa nilai tahanan jenis semu batuan 

yang di dapat pada lereng Taman UNNES, sebagai berikut Tabel 4.2. 
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Tabel 4.2 Tahanan Jenis Batuan 

Batas Pendugaan 

Tebal Lapisan 

(m) 

Nilai Tahanan Jenis 

(Ω m) 

Prediksi Jenis Batuan 

0,50 – 1,00 

1,00 – 1,50 

1,50 – 2,00 

2,00 – 2,50 

2,50 – 3,00 

3,00 – 6,37 

6,37 – 7,91 

7,91 – 9,60 

1,7 x 10-3 

1,3 x 10-2 

1,2 x 10-1 

0,849 

6,76 

53,8 

429 

3415 

Lempung  

Lempung 

Lempung 

Lempung 

Lempung  

Pasir Tufaan 

Pasir 

Batu Pasir 

 

Berdasarkan hasil geolistrik pada kedalaman 0,50 – 2,5 meter nilai tahanan 

jenis  1,7 x 10-3 – 0,846 Ωm diinterpretasikan jenis batuan pada lapisan tersebut 

berupa lempung. Hasil pengujian tersebut lebih kecil dari hasil pengujian yang telah 

dilakukan oleh Telford 1990 yang mengklasifikasikan nilai tahanan jenis untuk 

lempung antara 1 – 100 Ωm dan Sugito 2010 mengklasifikasikan nilai tahanan jenis 

untuk lempung (basah) antara 1 – 100 Ωm. Hal ini di pengaruhi oleh kondisi tanah 

yang longgar sehingga pada musim hujan tanah cenderung menyimpan banyak 

kandungan air dan pada musim kemarau tanah mengalami susut akibatnya terjadi 

retakan pada tanah gambar 4.11 dan gambar 4.12. 

Gambar 4.11 Interpretasi kondisi tanah longgar 

 

Kondisi tanah 

longgar 
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Gambar 4.12 Kondisi Retakan Tanah Pada Lereng Taman UNNES 

Interpretasi letak rongga pada Taman UNNES berdasarkan hasil uji 

geolistrik ditunjukan pada Gambar  4.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13 Peta Letak rongga pada Taman UNNES 
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Pada kedalaman 2,5 – 3 meter nilai tahanan jenis 6,76 Ωm diinterpretasikan 

sebagai lempung, kedalaman 3 – 6,37 meter  nilai tahanan jenis 53,8 Ωm 

diinterpretasikan sebagai pasir tufaan, dan pada kedalaman 6,37 – 9,6 meter nilai 

tahanan jenis 429 – 3415 Ωm diinterpretasikan sebagai batupasir. Diindikasikan 

lapisan yang mengalami gelincir terjadi pada lapisan batas pada jenis lempung dan 

pasir tufaan dengan nilai tahanan jenis antara 6,76 – 53,8 Ωm. Interpretasi letak 

bidang gelincir dapat dilihat pada gambar 4.14. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14 Interpretasi Bidang Gelincir 

4.2.4 Analisa Data Geologi  

Analisa data geologi merupakan korelasi dari data primer dan data sekunder. 

Data primer dalam evaluasi stabilitas lereng Taman UNNES yaitu data geolistrik 

dan data sekunder berupa Peta Geologi Lembar Magelang Semarang. Yang telah 

dijelaskan pada Gambar 2.7 bahwa dilokasi penelitian terdiri atas susunan batuan 

berupa satuan batuan breksi volkanik (Qb), yang terdiri breksi volkanik, aliran lava, 

tufa, batupasir dan batu lempung biasanya batuan volkanik telah mengalami 

pelapukan yang sangat lama sehingga menghasilkan pelapukan batuan berupa lanau 

lempungan berwarna merah kecoklatan dengan tebal > 3,00 .  

Lapisan Marin (Tm), yang terdiri dari selang – seling batu lempung, napal, 

batu pasir, konglomerat, breksi volkanik dan batu gamping. Pada lapisan marin 

didominasi oleh batu lempung dengan selang-seling batupasir dan napal. Pada 

batuan lempung yang ada pada lapisan marin umumnya sangat mudah melapuk dan 

hancur ketika terkena kontak udara. Sedangkan batupasir oada lapisan ini umunya 

berbutir halus – kasar dan sebagian besar tufaan. Batu gamping dalam lapisan ini 

stratifikasinya tidak dapat ditentukan. 
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Formasi Damar (Qtd), terdiri dari batu pasir tufaan, konglomerat, breksi 

volkanik dan tufa. Penyusun batupasir tufaan terdiri feldspar dan butir – butir 

mineral mafik, batupasir dan tufa dalam kondisi termampatkan. Breksi terdiri dari 

batuan vulkanik basa kemungkinan terendapkan sebagai lahar. Pada satuan ini 

biasanya melapuk berupa pasir lanauan hingga lanau lempungan berwarna merah 

kecoklatan dengan tebal 2,5 m. 

Pada daerah penelitian berdasarkan peta zona kerentananan gerakan tanah 

berada pada zona kerentanan tanah tingkat menengah gambar 4.16 

 

 

Gambar 4.16 Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah 

Pada daerah penelitian lereng berbatasan langsung dengan jalan dan berada 

pada kawasan lembah sungai yang mengakibatkan pergerakan tanah aktif apabila 

dipicu adanya curah hujan tinggi. Dari analisa dan hasil pengujian lapangan dengan 

boring dan geolistrik maka dapat diprediksi struktur geologi bawah permukaan 

lokasi penelitian berupa lempung dan pasir.  
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4.3 Analisa Data Tanah Di Laboratorium 

Dari pengujian sampel tanah yang telah dilakukan di Laboratorium Mekanika 

Tanah Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. 

Didapatkan hasil sebagai berikut  

Tabel 4.3 Nilai – nilai parameter sifat fisik tanah pengambilan sampel boring 

 

Hasil pengujian laboratorium mekanika tanah pada sampel tanah boring BL 

A dilakukan untuk mengetahui sifat fisik pada tanah. Karena sifat mekanik pada 

tanah tidak diuji maka data pendukung (sekunder) pengujian laboratorium yang 

telah dilakukan sebagai acuan dalam melakukan analisa. 

Data sekunder yang digunakan berupa hasil laboratorium pada pengambilan 

sampel tanah dengan N-SPT. Hasil Pengujian pada Tabel 4.4 

 

 

 

 

Jenis Pengujian 
Satuan 

Kedalaman 

Keterangan BL - A 

Parameter 0 - 1 m 1 - 2m 

Indeks Properti  

Kadar Air 

Berat Jenis 

Berat Volume Basah (sat) 
Berat Volume Kering (unsat) 

Derajat Kejenuhan (Sr) 

Porositas (n) 

Angka Pori (e) 

% 

 

kN/m3 

kN/m3 

% 

% 

42,02 

2,42 

15,53 

11,7 

73,66 

51,54 

1,06 

38,27 

2,49 

15,15 

11,9 

62,70 

52,34 

1,10 

 

Grain Size      

Lolos Ayakan No.200 

 

Butiran > 0.002 mm 

% 

% 

% 

11 

52,6 

36,4 

(Lempung)  

(Lanau) 

(Pasir) 

Atterberg Limit     

Batas Cair (LL) 

Batas Plastis (PL) 

Indeks Plastisitas (PI) 

Batas Susut (SL) 

% 

% 

% 

% 

42,19 

24,87 

17,32 

21,32 

48,67 

29,03 

19,64 

29,16 

ML 

Uji Permeabilitas 

Permeabilitas (k) 

 

m/hr 

 

2,58 
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Tabel 4.4 Nilai – nilai parameter sifat fisik dan mekanik tanah pengambilan sampel N-SPT 

Jenis Pengujian 
Satuan 

Kedalaman 

BH 1-A BH 1-B BH 1-C 

Parameter 0 - 5 m 5 – 14 m 14 – 20 m 

Indeks Properti  

Kadar Air 

Berat Jenis 

Berat Volume Basah (sat) 

Berat Volume Kering (unsat) 

Derajat Kejenuhan (Sr) 

Porositas (n) 

Angka Pori (e) 

% 

 

kN/m3 

kN/m3 

% 

% 

 

33,29 

2,44 

16,37 

11,95 

86,68 

51,04 

1,04 

37 

2,50 

15,17 

10,2 

83,44 

59,02 

1,44 

13,19 

2,41 

15,78 

11,3 

84,55 

53,17 

1,14 

Uji Geser Langsung (Direct 

Shear Test) 

    

Kohesi (c) 

Sudut Geser dalam 

kN/m2 

..... 

35,1 

21,65 

24,2 

19,07 

31 

41,51 

Grain Size      

Lolos Ayakan No.200 

Butiran > 0.002 mm 

% 

% 

87,90 

12,19 

41,40 

58,60 

38,08 

61,92 

Atterberg Limit     

Batas Cair (LL) 

Batas Plastis (PL) 

Indeks Plastisitas (PI) 

Batas Susut (SL) 

% 

% 

% 

% 

71,36 

42,07 

29,29 

22,07 

64,96 

38,37 

26,58 

21,82 

73,15 

33,86 

39,30 

28,41 

Sumber: Laporan Penyelidikan Tanah Gunung Ledek Th. 2015 

Berdasarkan analisa yang didapatkan dari nilai parameter pengujian 

dilaboratorium melalui pengujian analisa butiran menurut aturan sistem klasifikasi 

tanah Unified Soil Classification System (USCS) bahwa tanah digolongkan berbutir 

halus apabila lebih dari 50% berat sampel lolos ayakan no.200 dan sebaliknya 

apabila lebih 50% tertahan saringan no.200 maka digolongkan tanah berbutir kasar. 

Distribusi ukuran butiran tiap sampel tanah dapat dilihat pada gambar 4.17. 

Gambar 4.17 Distribusi Butiran Tanah 
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Selain pengujian analisa butiran dalam pengklasifikasian USCS dilakukan 

pula pengujian Atterberg Limits guna mengetahui nilai batas cair, batas plastis dan 

indeks plastisitas. Berdasarkan hasil pengujian Atterberg limit pada titik 

pengambilan sampel tanah boring sedalam 2 m diketahui bahwa tanah pada lokasi 

penelitian tergolong kedalam jenis tanah ML yaitu lanau dan lempung pada batas 

cair 50% atau kurang, yang tegolong pada lanau tak organic dan pasir sangat halus, 

serbuk batuan atau pasir halus berlanau atau berlempung. Dan, pada hasil pengujian 

berat jenis menunjukan nilai 2,49 yang diklasifikasikan kedalam lempung 

anorganik. Sedangkan pada titik pengambilan sampel tanah N-SPT diketahui 

bahwa pada lokasi penelitian pada kedalaman 0 – 14 m tergolong kedalam jenis 

tanah CH yaitu Lanau dan lempung dengan batas cair > 50% yang tergolong 

lempung organic dengan plastisitas sedang sampai tinggi. Dan pada kedalaman 14 

– 20 m tergolong kedalam jenis tanah SC yaitu pasir berlanau dengan campuran 

pasir lempung. Pada hasil pengujian berat jenis menunjukan hasil 2,50 yang 

diklasifikasikan sebagai lempung anorganik.  

 Nilai – nilai parameter sifat fisik dan mekanik pada tanah akan digunakan 

sebagai input pada software PLAXIS 8.6. Atterberg limit tiap sampel tanah dapat 

dilihat pada Gambar 4.18 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.18 Atterberg Limit 

4.4 Korelasi Hasil Geolistrik dan Klasifikasi USCS 

Korelasi nilai hasil geolistrik mengacu pada hasil analisis geolistrik 

(Gambar 4.11) dan nilai klasifikasi USCS mengacu pada hasil pengujian 

BH 1 A 

BH 1 B  
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laboratorium sampel tanah pada titik N-SPT (Tabel 4.4). Hasil korelasi tersebut 

dapat dilihat pada (Tabel 4.5). 

Tabel 4.5 Korelasi Nilai Tahanan Jenis dan USCS 

Batas Pendugaan 

Tebal Lapisan 

(m) 

Nilai Tahanan Jenis 

(Ω m) 

Prediksi Jenis 

Batuan 

Klasifikasi 

USCS 

0 – 5 

 

1,7 x 10-3 

1,3 x 10-2 

1,2 x 10-1 

0,849 

Lempung  

Lempung 

Lempung 

Lempung 

CH 

5 – 14 

 

6,76 

53,8 

Lempung  

Pasir Tufaan 

CH 

14 – 20  429 

3415 

Pasir 

Batu Pasir 

SC 

Pada kondisi batas pendugaan kedalaman tebal lapisan mengacu pada 

gambar 4.11. Dengan diketahui hasil korelasi ini akan memperkuat hasil dari 

pendugaan dan sifat fisik setiap lapisan tanah. 

4.5 Analisis Perhitungan Limit Equilibrium Method 

Dalam analisa permodelan kestabilan lereng digunakan Limit Equilibrium 

Method cara ini lebih praktis dan fleksibel untuk perhitungan analisa kestabilan 

lereng (per meter tegak lurus bidang gambar). Dengan membagi lereng menjadi 

beberapa irisan (slice) dengan arah vertikal, kemudian menentukan posisi bidang 

longsor dengan garis lengkung dengan panjang jari – jari r gambar 4.19. Yang 

melongsorkan lereng adalah w.sin. Sedangkan yang menahan adalah kohesi tanah 

(c) ditambah dengan gesekan (w.cos .tg) yang terjadi pada bidang longsornya. 

Rumus persamaan sebagai berikut  

Safety Factor =  
(c.L + ( w.cos).tg)

 (w.sin) 
 

dengan,  

w adalah berat per irisan (kN) 

    =  x luas area irisan (kN/m3) 

  adalah sudut geser dalam () 

c adalah kohesi tanah (kN/m2) 

 adalah berat volume tanah (kN/m3) 
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Gambar 4.19 Resultan gaya yang bekerja untuk tiap – tiap irisannya 

 

Pemodelan lereng pada Taman UNNES dibagi menjadi 8 irisan dengan 

pembagian tiap – tiap irisan pada gambar 4.20. 

Gambar 4.20 Penampang irisan lereng Taman UNNES 

 

Lereng Taman UNNES dimodelkan dengan jenis tanah yang tidak homogen, 

dan pada kondisi jenuh air. Parameter perhitungan sebagai berikut  



79 

 

 
 

Lapisan 1  

C  35.1 kN/m2        

  16.37 kN/m3        

tan   0.355         

  21.65         
Tabel 4.6 Perhitungan resultan – resultan gaya pada lereng lapisan 1 

No   L(m) A(m)  sin  cos  w wsina   wcos a 

1   7.88 13.246 69 0.115 0.993 216.84 24.89   215.40 

2   7.88 25.383 60 0.305 0.952 415.52 126.65   395.75 

3   7.88 32.354 52 0.987 0.163 529.63 522.55   86.33 

4   7.88 35.333 44 0.018 1.000 578.40 10.24   578.31 

5   7.88 38.629 35 0.428 0.904 632.36 270.76   571.46 

6   7.88 37.946 26 0.763 0.647 621.18 473.68   401.85 

7   7.88 36.459 16 0.288 0.958 596.83 171.83   571.56 

8   7.88 18.347 6 0.279 0.960 300.34 83.92   288.38 

  L 63.04          1684.53  3109.03 

SF =  
(c.L + ( w.cos).tg)

 (w.sin )
 

SF =  
(35,1 63,04 + 3109,03 .  0,355)

1684,53
= 1,968  

Lapisan 2 

c  24.2 kN/m2        

  15.17 kN/m3        

tan   0.224         

  19.07         
Tabel 4.7 Perhitungan resultan – resultan gaya pada lereng lapisan 2 

No   L(m) A(m)  sin  cos  w wsin   wcos  

1   7.88 0 69 0.115 0.993 0.00 0.00   0.00 

2   7.88 14.244 60 0.305 0.952 216.08 65.86   205.80 

3   7.88 36.973 52 0.987 0.163 560.88 553.38   91.42 

4   7.88 59.181 44 0.018 1.000 897.78 15.89   897.64 

5   7.88 60.182 35 0.428 0.904 912.96 390.91   825.04 

6   7.88 45.182 26 0.763 0.647 685.41 522.67   443.41 

7   7.88 14.755 16 0.288 0.958 223.83 64.44   214.36 

8   7.88 0 6 0.279 0.960 0.00 0.00   0.00 

  L 63.04          1613.16  2677.65 

           

SF =  
(c.L + ( w.cos).tg)

 (w.sin )
 

SF =  
(24,2 x 63,04 + 2677,65 x  0,224)

1613,16
= 1,318  
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Sehingga hasil perhitungan untuk tanah yang tidak homogen adalah Lapisan 

1+ Lapisan 2.  SF = 1,968 + 1,318 = 3,28 pada lereng Taman Unnes 

merupakan lereng dengan kondisi stabil.  

 

4.6 Analisis Data Finite Elemen 

Analisis data Finite Elemen bertujuan untuk memodelkan kondisi lereng 

dengan menggunakan software Plaxis 8.6 dengan menginputkan parameter 

pengujian tanah yang didapatkan dari pengujian lapangan maupun laboratorium 

sehingga dapat diketahui nilai Safety Factor. 

4.6.1 Permodelan Material 

Perilaku tanah dan batuan pada dibawah beban pada umumnya bersifat non-

linier. Perilaku tersebut dimodelkan dengan berbagai persamaan seperti model 

Mohr Coloumb. Analisis ini menggunakan permodelkan Mohr Coloumb dengan 

parameter yang dibutuhkan seperti  

▪ Berat Volume Basah (sat) 

▪ Berat Volume Kering (unsat) 

▪ Kohesi (c) 

▪ Sudut Geser Dalam () 

▪ Modulus Young (Eref) 

▪ Angka Poisson () 

▪ Permeabilitas (k) 

Nilai berat volume basah (sat), berat volume kering (unsat), kohesi (c), sudut 

geser dalam (), dan permeabilitas (k) didapatkan dari perngujian laboratorium. 

Sedangkan  Modulus Young (Eref) dan Angka Poisson () didapatkan dari korelasi. 

Tabel 4.8 Korelasi Modulus Young (Budhu M.,2010) 

Jenis Tanah Deskripsi E (MPa) 

Clay 

 

 

Sand 

Soft 

Medium 

Stiff 

Loose 

Medium 

Dense 

1-15 

15-30 

30-100 

10-20 

20-40 

40-80 
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Tabel 4.9 Korelasi Angka Poisson (Budhu M.,2010) 

Jenis Tanah Deskripsi   

Clay 

 

 

Sand 

Soft 

Medium 

Stiff 

Loose 

Medium 

Dense 

0,35 – 0,4 

0,3 – 0,35 

0,2 – 0,3 

0,15 – 0,25 

0,25 – 0,3 

0,25 – 0,35 

 

Tabel 4.10 Parameter permodelan pada software PLAXIS 8.6 

Parameter Satuan 

Lapisan 

0 – 5 m 5  - 14 

(1)  (2) (3) (4) (5) 

Identifikasi  Clay  Clay Clay Clay Clay 

Material Model 

 

Material Type 

Berat Volume Basah (sat) 

Berat Volume Kering (unsat) 

Kohesi (c) 

Sudut Geser Dalam  

Modulus Young(E) 

Angka Poisson 

Permeabilitas  

 

 

 

kN/m3 

kN/m3 

kN/m3 

..... 

kN/m2 

 

m/hari 

Mohr 

Coloumb 

Undrained 

16,37 

11,95 

35,1 

21,65 

15000 

0,35 

2,58 

Mohr 

Coloumb 

Undrained 

18,37 

11,95 

33,1 

21,65 

15000 

0,35 

2,58 

Mohr 

Coloumb 

Undrained 

15,17 

10,2 

24,2 

19,07 

15000 

0,35 

2,58 

Mohr 

Coloumb 

Undrained 

17,17 

10,2 

22,2 

19,07 

15000 

0,35 

2,58 

Mohr 

Coloumb 

Undrained 

17,17 

10,2 

22,2 

19,07 

15000 

0,35 

2,58 

 

Tabel 4.11 Parameter permodelan pada software PLAXIS 8.6 

Parameter Satuan 

Lapisan 

14 – 20 m 

(6) (7) 

Dentifikasi  Sand Sand 

Material Model 

 

Material Type 

Berat Volume Basah (sat) 

Berat Volume Kering (unsat) 

Kohesi (c) 

Sudut Geser Dalam  

Modulus Young(E) 

Angka Poisson 

Permeabilitas  

 

 

 

kN/m3 

kN/m3 

kN/m3 

..... 

kN/m2 

 

m/hari 

Mohr 

Coloumb 

Drained 

15,78 

11,3 

31 

41,51 

30000 

0,25 

8,00 

Mohr 

Coloumb 

Drained 

17,78 

11,3 

33 

41,51 

30000 

0,25 

8,00 

 

Permodelan lereng disesuaikan pada kondisi lereng alami sebelum kejadian 

longsor dan setelah kejadian longsor. Pada kondisi lereng setelah kejadian 

longsor asumsi permodelan pada kondisi lereng yaitu beban gravitasi, kondisi 
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pada saat terinfiltrasi sedalam 2,5 meter; 5 meter; 7,5 meter; 10 meter; 12,5 

meter; 15 meter. Asusmsi kedalaman terinfiltrasi berdasarkan uji permeabilitas 

tanah sebesar 2,98 x 10-5 cm/s, pada  kondisi terilfiltrasi diasumsikan air dapat 

masuk kedalam tanah dalam waktu 1 hari sebesar 2,58 m/day. Sehingga 

permodelan lereng pada kondisi terinfiltrasi diasumsikan lereng terbagi setiap 

kedalaman 2,5 meter pada tiap lapisan.  

 

4.6.2 Analisis Permodelan  

Analisa permodelan menggunkan plaxis terbagi atas tiga permodelan yaitu 

pada permodelan sebelum terjadi longsor , permodelan setelah terjadi longsor dan 

permodelan lereng pada sudut 30°, 35°, 40°.  

4.6.2.1 Permodelan Sebelum Terjadi Longsor 

Permodelan sebelum terjadi longsor dimodelkan dengan merekonstruksi 

lereng pada saat sebelum longsor gambar 4.21. 

Gambar 4.21 Rekonstruksi Lereng Sebelum Longsor 

1. Tahap Eksisting  

Pada tahap ini tanah berada pada kondisi awal yang digunakan untuk 

mengetahui tegangan – tegangan awal akibat beban sendiri tanah. Yang 

diperhitungkan oleh program bawaan dengan memakai persamaan (K0 = 1 – sin 

) sehingga tidak diperlukan dalam mencari teganagan dan regangan awal dari 

model elemen hingga.  
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Gambar 4.22 Bentuk lereng yang terdeformasi akibat Gravity Load 

 

Gambar 4.23 Bentuk lereng yang mengalami perpindahan akibat Gravity 

Load 

Pada tahap ini menunjukan hasil bahwa dengan beban sendiri tanah tanpa 

dipengaruhi beban lain, pada bagian lereng mengalami perpindahan total sebesar 

46,40  x 10-3 m.  
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Gambar 4.24 Bentuk  lereng yang mengalami perpindahan horizontal 

akibat beban Gravity Load 

 

 

Gambar 4.25 Bentuk lereng yang mengalami perpindahan vertikal 

akibat Gravity Load  

 

Bentuk lereng pada kondisi yang terbebani oleh Gravity Load mengalami 

perpindahan secara horizontal dan vertikal. Perpindahan horizontal yang terjadi 

akibat gravity load sebesar 46,91 x 10-3 m dan perpindahan vertikal sebesar (–

46,40 x 10-3 m) 



85 

 

 
 

Gambar 4.26 Regangan pada lereng akibat gravity load 

 

Gambar 4.27 Tegangan pada lereng akibat gravity load 

Tegangan dan regangan yang terjadi pada lereng taman UNNES akibat 

gravity load sebesar 8,08 x 103 % dan -261,33 kN/m2  

2. Tahap Terinfiltrasi  

Pada tahapan ini tanah mengalami penambahan nilai sat dan pengurangan 

nilai c pada setiap lapisan yang terinfiltrasi. Dari adanya perubahan nilai tesebut 

dapat diketahui perbedaan dalam setiap lapisan Tabel  4.12
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 Tabel 4.12 Tahap Infiltrasi Tiap Lapisan lereng sebelum longsor 

Type 

Material 

Kedalaman 

Infiltrasi  

(m) 

Total Deformasi Tegangan Regangan Deformasi Vertikal Deformasi Horizontal 

Clay 

sat  
18,37 

kN/m3 

c 33,1 

kN/m3 

 

2,5 

385,73 m -258,07 kN/m2 8,08  x 103 % -385,73 m 256,54  m 

5 

5,24 x 10 3  m -258,17 kN/m2 99,59  x 103 % -5, 24 x 10 3 m 3,73 x 10 3 m 

Clay 

sat  
17,17 

kN/m3 

c 22,2 

kN/m3 

 

7,5 

6,7 x 10 3  m -281,6 kN/m2 132,22  x 103 % -6,07 x 10 3 m 4,7 x 10 3 m 
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Tabel 4.12 Tahap Infiltrasi Tiap Lapisan lereng sebelum longsor 

 Kedalaman 

Infiltrasi 

(m) 

Total Deformasi Tegangan Regangan Deformasi Vertikal Deformasi Horizontal 

Clay 

sat  
17,17 

kN/m3 

c 22,2 

kN/m3 

 

10 

7,09 x 10 3 m  -256,70 kN/m2  136,51 x 103%  -7,09 x 10 3 m  4,95 x 103 m 

12,5 

13,7 x 10 3  -256,84 kN/m2   317,53 x 103%  -13,70 x 10 3 m  9,72 x 103 m  

Sand 

sat  
17,78 

kN/m3 

c 33 

kN/m3 

15 

16,09 x 10 3 m -258,66 kN/m2 328,86 x 103m -16,09 x 10 3m 11,4 x 103 m 
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Tabel 4.13 Nilai Safety Factor lereng sebelum longsor 

 

Kondisi  Safety Factor 

Eksisting  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Safety Factor 1,49 

Infitrasi 

2,5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Safety Factor 1,47 

Infitrasi 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Safety Factor 1,44 
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Kondisi Safety Factor 

Infiltrasi 7,5 

Safety Factor 1,41 

Infiltrasi 10 

Safety Factor 1,36 

Infiltrasi 

12,5 

 

Safety Factor 1,35 

Infiltrasi 15 

Safety Factor 1,37 
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Tabel 4.14 Nilai Safety Factor, Bowles 1984 

Safety Factor Keterangan 

SF >1,5 

1,07 <  SF < 1,5 

< 1,07 

Stabil 

Kritis 

Labil 

Berdasarkan nilai safety Factor lereng Taman UNNES sebesar 1,47 pada 

kondisi eksisting dan pada kondisi terinfiltrasi sebesar 1,3 yang tergolong 

kedalam lereng yang kritis  1,07 < SF < 1,5.  

4.6.2.2 Permodelan Lereng Setelah Longsor 

Permodelan lereng setelah terjadi longsor dimodelkan berdasarkan kondisi 

lapangan melalui pengukuran kemiringan lereng dengan menggunakan waterpass. 

1. Tahap Eksisting  

Bentuk lereng yang terdeformasi akibat Gravity Load dapat dilihat pada 

gambar 4.28. 

 

Gambar 4.28 Bentuk lereng yang terdeformasi akibat Gravity Load 
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Gambar 4.29 Bentuk lereng yang mengalami perpindahan akibat Gravity 

Load 

Pada tahap ini menunjukan hasil bahwa dengan beban sendiri tanah tanpa 

dipengaruhi beban lain, pada bagian lereng mengalami perpindahan total sebesar 

71,06  x 10-3 m.  

Gambar 4.30 Bentuk  lereng yang mengalami perpindahan horizontal 

akibat beban Gravity Load 
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Gambar 4.31 Bentuk lereng yang mengalami perpindahan vertikal 

akibat Gravity Load  

 

Bentuk lereng pada kondisi yang terbebani oleh Gravity Load mengalami 

perpindahan secara horizontal dan vertikal. Perpindahan horizontal yang terjadi 

akibat gravity load sebesar 11,24 x 10-3 m dan perpindahan vertikal sebesar –

71,06 x 10-3 m 

 

 

Gambar 4.32 Regangan pada lereng akibat gravity load 
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Gambar 4.33 Tegangan pada lereng akibat gravity load 

Tegangan dan regangan yang terjadi pada lereng taman UNNES akibat 

gravity load sebesar 51,48 x 103 % dan -128,99 kN/m2 

2. Tahap Terinfiltrasi 

Pada tahapan ini tanah mengalami penambahan nilai sat dan pengurangan 

nilai c pada setiap lapisan yang terinfiltrasi. Dari adanya perubahan nilai tesebut 

dapat diketahui perbedaan dalam setiap lapisan Tabel 4.16   
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 Tabel 4.16 Tahap Infiltrasi Tiap Lapisan lereng sesudah longsor 

Type 

Material 

Kedalaman 

Infiltrasi  

(m) 

Total Deformasi Tegangan Regangan Deformasi Vertikal Deformasi Horizontal 

Clay 

sat  
18,37 

kN/m3 

c 33,1 

kN/m3 

 

2,5 

372,36 m -307,87 kN/m2 10,17  x 103 % -372, 36 m 224,76  m 

5 

97,44  x 109 m -544,34 kN/m2 2,13  x 1012 % -97,44  x 109 m 59,07 x 109 m 

Clay 

sat  
17,17 

kN/m3 

c 22,2 

kN/m3 

 

7,5 

41,24 m -536,88 kN/m2 1,32 x103% -41,24 m 24,87 m 
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Tabel 4.16 Tahap Infiltrasi Tiap Lapisan lereng sesudah longsor 

 Kedalaman 

Infiltrasi 

(m) 

Total Deformasi Tegangan Regangan Deformasi Vertikal Deformasi Horizontal 

Clay 

sat  
17,17 

kN/m3 

c 22,2 

kN/m3 

 

10 

307,76 m -537,11 kN/m2 11,55 x 103% -307,76 m 196,27 m 

12,5 

76,62 m -356,21 kN/m2  2,42 x 103 % -76,62 m 45,20 m 

Sand 

sat  
17,78 

kN/m3 

c 33 

kN/m3 

15 

608,81 m -537,08 kN/m2 20,97 x 103m -608, 81 m 373,13 m 
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Dari hasil analisis tahap terinfiltrasi perbedaan setiap lapisan pada setiap 

kedalaman mengalami perubahan yang tidak begitu signifikan. Dari hasil 

permodelan lereng didapatkan nilai safety factor setiap lapisaan sebagai berikut 

Tabel 4.17. 

Tabel 4.17 Nilai Safety Factor sesudah longsor 

Kondisi  Safety Factor 

Eksisting  

 

 

 

 

 

 

 

Safety Factor 3,273 

Infitrasi 2,5   

 

 

 

 

 

 

 

 

Safety Factor 3,270 

Infitrasi 5  

 

 

 

 

 

 

 

Safety Factor 3,146 
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Kondisi Safety Factor 

Infiltrasi 7,5  

 

 

 

 

 

Safety Factor 3,220 

Infiltrasi 10  

 

 

 

 

 

Safety Factor 3,173 

Infiltrasi 

12,5 

 

 

 

 

 

 

Safety Factor 3,156 

Infiltrasi 15  

 

 

 

 

 

Safety Factor 3,150 
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Berdasarkan tabel 4.17 tentang nilai safety Factor lereng Taman UNNES 

tergolong kedalam lereng yang Stabil SF >1,5. 

Dari permodelan bentuk lereng sebelum dengan sesudah terjadinya longsor 

nilai safety factor tergantung dari bentuk kemiringan lereng, nilai kohesi dan 

sudut geser dalam pada setiap lapisan. Berdasarkan teori mohr coulomb 

keruntuhan pada lereng dipengaruhi oleh nilai c dan sudut gesernya. Nilai c 

(kohesi) merupakan gaya penahan pada lereng dan nilai sudut geser dalam 

merupakan gaya pendorong. 

4.6.2.3 Permodelan lereng pada sudut 30°,35°,40° 

Pada permodelan lereng dimodelkan pada sudut kemiringan 30°, 35° dan 

40° bertujuan untuk mengetahui nilai safety factor pada jenis tanah dilokasi 

penelitian berdasarkan perbedaan kemiringan lereng (gambar 4.34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.34 Permodelan Lereng dengan kemiringan 

 (a) 30° (b) 35° (c) 40° 

(a)

co 

(b)

co 

(c)

co 
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Permodelan menggunakan software plaxis 8.6 didapatkan hasil safety factor pada 

lereng sebagai berikut tabel 4.18 

Tabel 4.18 Hasil Analisa safety factor pada permodelan kemiringan lereng sudut 

30°,35°, dan 40° 

Sudut 30° 35° 40° 

Safety 

Factor 

 

1,12 

 

0,99 

 

0,88 

 

Berdasarkan hasil analisis mengacu pada Tabel 4.18 bahwa lereng pada sudut 35° 

dan 40° dengan nilai SF kurang dari 1,07 termasuk kedalam lereng yang tidak aman.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan  

Evaluasi stabilitas lereng dengan faktor pemicu topografi dan geologi di analisa 

menggunakan metode resistivitas untuk mengetahui topografi dan struktur geologi 

bawah permukaan yang kemudian dianalisa dan dimodelkan menggunakan analisa 

numeris PLAXIS 8.6.  

Analisa numeris PLAXIS 8.6 digunakan untuk mengetahui deformasi dan 

faktor keamaan (safety factor) pada lereng yang ditinjau. Simpulan yang diperoleh 

dari evaluasi stabilitas lereng adalah sebagai berikut  

1. Topografi pada lereng Taman UNNES menggunakan waterpass memiliki 

kemiringan lereng >30, yang kategorikan sebagai lereng curam diindikasikan 

sebagai faktor penyebab terjadinya longsor. 

2. Kondisi struktur permukaan geologi pada daerah penelitian dengan nilai  

resisitivitas 1,7 x 10-3 – 6,76 ohm meter diklasifikasikan sebagai 

lempung/lanau dengan kedalaman 0 – 5 m, 53,8 ohm meter sebagai pasir tufaan 

dengan kedalaman 5 – 15 dan 429 – 3415 ohm meter sebagai batupasir pada 

kedalaman 15 - 20 m. Pada jenis tanah lempung/lanau dengan nilai resistivitas 

kurang dari 1 diketahui bahwa pada kondisi musim penghujan tanah cenderung 

menyimpan banyak air dan pada kondisi musim kemarau tanah cenderung 

kering dan mengalami retakan – retakan. Hal tersebut diindikasi sebagai 

penyebab terjadinya longsor. Kedalaman bidang gelincir rata – rata pada 

kedalaman 6 - 10 m dengan kondisi tanah berupa lempung/lanau pasiran. 

3. Dari pengujian sifat fisik tanah diketahui memiliki jenis lapisan berupa 

lempung/lanau dan pasir. Kadar air sebesar 42, 02%, berat jenis sebesar 2,49, 

ɣ sat sebesar 15,53 kN/m³, ɣ unsat 11,9 kN/m³, k sebesar 2,58 m/hr, LL sebesar 

42,19%,  PL sebesar 24,87%, PI sebesar 17,32 , Analisis butiran 36,4% pasir, 

11 % lempung, dan 52,6 % lanau.
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4. Safety factor dengan analisa numeris Plaxis 8.6 didapatkan nilai 1,3 pada 

kondisi terinfiltrasi.  Nilai safety factor 1,07 < SF < 1,5 dikategorikan sebagai 

lereng yang kritis.  Sedangkan pada permodelan  lereng dengan sudut 30° nilai 

safety factor  sebesar  1,12 yang tergolong pada lereng kritis dan pada sudut  

35° dan 40° nilai safety factor 0,99 dan 0,88 yang tergolong pada kondisi 

lereng tidak aman 

 

5.2  Saran 

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan, maka diajuakan saran sebagai 

berikut : 

1. Perlunya pengukuran topografi secara menyeluruh agar hasil lebih akurat. 

2. Sebaiknya lintasan dan panjang bentangan pada konfigurasi Wenner – 

Schlumberger dilakukan dengan banyak titik lintasan dan panjang bentang 

yang lebih besar. Agar interpretasi struktur geologi bawah permukan lebih 

dalam. 

3. Diperlukan korelasi nilai tahanan jenis dengan nilai yang lebih spesifik agar 

interpretasi lebih akurat 

4. Pada penentuan jenis tanah menggunakan nilai tahanan jenis  dengan range 

yang terlalu banyak. Maka  perlu dilakukan investigasi tanah dengan banyak 

titik menggunakan N-SPT dan pengambilan sampel tanah agar klasifikasi jenis 

tanah lebih tepat sebagai pembanding hasil geolistrik. 

5. Perlu dilakukan metode perbaikan tanah pada lereng agar nilai safety factor 

menjadi Aman. 
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