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RINGKASAN 

Adi Pratama 

2019 

Pola Kelongsoran Akibat Likuifaksi 2018 di Daerah Petobo, Sulawesi 

Tengah, Indonesia 

Rini Kusumawardani 

S1 Teknik Sipil 

Tanah longsor diakibatkan likuifaksi merupakan bencana alam yang baru di 

Indonesia.  Likuifaksi yang terjadi di Petobo, Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi 

Tengah pada taggal 28 September 2018 merupakan bencana alam yang 

menyebabkan korban meninggal.  Maka dari itu perlu dilakukan penelitian 

berkaitan dengan jenis tanah yang menyebabkan kelongsoran, pengaruh kuat geser 

tanah dan juga pola kelongsoran akibat bencana tersebut. 

Kegiatan yang dilakukan dalam penelitian meliputi studi literatur, pembuatan 

benda uji, pengujian sifat fisik tanah meliputi kadar air, berat jenis, analisis butiran 

dan juga triaksial undrained-unconsolidated dan melakukan pengolahan data 

menggunakam bantuan software rocscience slide untuk mengetahui pola 

kelongsoran.  Prosedur pengujian tanah sesuai dengan standart ASTM, dan dengan 

didampingi dosen pembimbing, laboran dan juga tim penguji di Laboratorium 

Mekanika Tanah, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Negeri 

Semarang. 

Dari pengujian tanah yang dilakukan, diperoleh berat jenis rata-rata 2,66 yang 

merupakan jenis tanah pasir bergradasi buruk, rata-rata pengujian triaksial memiliki 

nilai kohesi (c) 49,187 kPa dan sudut geser (φ) 14⁰, hasil factor safety sebelum 

terjadi gempa adalah 6,835 yang termasuk aman dan setelah terjadi gempa safety 

factornya sebesar 0,025 dengan pola kelongsoran diseluruh titik konturnya. 

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini menggunakan permodelan rocscience 

2D maka dari itu saran untuk penelitian berikutnya dapat menggunakan permodelan 

3D dan menggunakan data yang berbaru. 

 

Kata Kunci: kelongsoran, likuifaksi, safety factor 
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1 BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 

serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, 

tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor 

(Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007). 

 

Gambar 1.1 Grafik Bencana Alam di Indonesia tahun 2019 

(BNPB 2019) 

Posisi Indonesia terletak di antara tiga lempeng bumi yang aktif, yaitu lempeng 

Pasifik, lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia, menjadikan Indonesia 

sebagai salah satu negara rawan bencana gempa bumi. Menurut data dari Japan 

Official Development Assistance (2010), Indonesia tercatat sebagai negara dengan 

jumlah gempa bumi terbanyak dengan kekuatan di atas empat pada skala Richter, 

yaitu sekitar 400 kali dalam setahun. Banyaknya kerugian yang ditimbulkan akibat 

bencana tersebut menyebabkan banyak ahli tertarik untuk mendalami fenomena 

lanjutan yang ditimbulkan akibat terjadinya bencana alam gempa bumi, salah 

satunya adalah fenomena likuifaksi.  
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Gempa bumi yang terjadi di Niigata, Jepang pada tahun 1964 akibatnya, 

bangunan apartemen amblas.  Cristchurch, Selandia Baru gempa bermagnitudo 6,3 

skala richer pada tahun 2011 mengakibatkan likuifaksi.  Merupakan titik awal bagi 

para peneliti untuk mengetahui lebih dalam mengenai fenomena likuifaksi. Dari 

beberapa kejadian gempa bumi yang diiringi dengan fenomena likuifaksi, tampak 

bahwa likuifaksi dapat menyebabkan kerusakan yang sangat luar biasa, tidak hanya 

secara fisik, tetapi juga korban meninggal yang tidak sedikit. 

Beberapa gempa besar telah terjadi dalam 10 tahun terakhir dan mengakibatkan 

kehilangan jiwa serta kerugian material yang mempengaruhi sektor ekonomi dan 

pembangunan.  Umumnya gempa bumi hanya merusak pada struktur bagian atas 

saja, namun pada kenyataannya gempa bumi juga dapat menyebabkan kerusakan 

pada struktur bagian bawah termasuk kestabilan tanah.  Risiko kegagalan pada 

struktur tanah memiliki dampak tanah tidak dapat mendukung atau menopang 

strutur bangunan diatasnya.   

Salah satu bencana alam yang cukup mengejutkan Indonesia adalah peristiwa 

likuifaksi yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya pada wilayah 

Kabupaten Sigi dan Kota Palu. Pada tanggal 28 September 2018, gempa dengan 

kekuatan 7,4 SR menguncang wilayah timur laut Donggala dan memicu dua 

aktivitas alam yang mematikan, yaitu tsunami dan likuifaksi (BNPB Informasi 

Kebencanaan Bulanan Teraktual September, 2018). 

Likuifaksi merupakan suatu fenomena hilangnya kekuatan lapisan tanah akibat 

getaran gempa bumi.  Likuifaksi menyebabkan tanah berubah menjadi cair terutama 

pada tanah berpasir.  Likuifaksi memiliki potensi cukup besar yang menyebabkan 

keruntuhan suatu bangunan akibat hilangnya kestabilan taah saat terjadi likuifaksi 

(Kusumawardani, 2016). 

Berdasaran latar belakang yang telah diuraikan, maka perlu dilakukan 

penelitian terkait pola kelongsoran akibat likuifaksi di Petobo, Palu, dengan 

menggunaan software untuk mengetahui pola kelongsoran yang ada di Petobo, 

Palu. Dengan mempertimbangkan jenis tanah dan kekuatan di daerah tersebut.  
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1.2 Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalahnya sebagai berikut : 

a. Likuifaksi menyebabkan kelongsoran 

b. Kuat geser mempengaruhi kelongsoran 

c. Jenis tanah didaerah penelitian berpengaruh terhadap kuat geser 

1.3 Pembatasan Permasalahan 

Batasan masalah yang diambil berdasarkan identifikasi masalah : 

a. Pola kelongsoran berdasarkan pengujian mekanika tanah yaitu Triaxial 

UU, Atteberg Limit, dan Index properties. 

b. Penguijan tanah yang digunakan berasal dari Petobo, dengan kedalaman 

kurang lebih satu meter. 

c. Data yang didapat berdasarkan pengujian di Laboratorium mekanika tanah 

jurusan teknik sipil, fakultas teknik, Universitas Negeri Semarang 

d. Software yang digunakan untuk penelitian ini adalah Slide dan Arc GIS. 

1.4 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah yang diambil sebagai berikut : 

a. Bagaimana hasil kelongsoran akibat likuifaksi? 

b. Bagaimana kuat geser mempengaruhi kelongsoran akibat likuifaksi? 

c. Bagaimana jenis tanah mempengaruhi kuat geser tanah? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam latar belakang diatas, 

dapat diambil tujuan penelitian yaitu : 

a. Mengetahui pengaruh jenis tanah terhadap terjadinya kelongsoran 

b. Mengetahui pengaruh kuat geser terhadap likuifaksi 

c. Mengetahui kelongsoran akibat likuifaksi 
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1.6 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut : 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan dibidang teknik sipil.  Dapat dijadikan referensi 

untuk perkembangan penelitian pada tanah likuifaksi.  Dapat dijadikan bahan 

pertimbangan dalam kegiatan perencanaan struktur maupun infrastruktur.
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2 BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

2.1 Tanah 

Dalam pengertian teknik secara umum, tanah didefinisikan sebagai material 

yang terdiri dari agregat (butiran) mineral-mineral padat yang tidak tersementasi 

(terikat secara kimia) satu sama lain dan dari bahan-bahan organik yang telah 

melapuk (yang berpatikel padat) disertai dengan zat cair dan gas yang mengisi 

ruang-ruang kosong di antara partikel-partikel padat tersebut (Braja M.Das, 1995). 

2.1.1 Komposisi dan istilah tanah secara umum 

Pada umumnya, tanah adalah campuran partikel-partikel yang terdiri dari salah 

satu atau sejmlah jenis berikut: 

a. Berangkal (boulders) : yaitu potongan batuan besar, biasanya lebih besar 

dari 250 sampai 300 mm. untuk kisaran ukuran 150 sampai 250 mm, 

fragmen batuan ini disebut kerakal (cobbles) atau pebbles. 

b. Kerikil (gravel) : yaitu partikel batuan yang berukuran 5 sampai 150 mm. 

c. Pasir (sand) : yaitu partikel batuan yang berukuran dari 0,074 sampai 5 mm.  

Berkisar dari kasar (3 sampai 5 mm) sampai halus (< 1 mm). 

d. Lanau (silt) : yaitu partikel batuan yang berukuran dari 0,002 sampai 0,074 

mm.  lanau (dan lempung) dalam jumlah besar ditemukan dalam deposit 

yang disedimentasikan ke dalam danau atau dekat garis pantai pada muara 

sungai.  Deposit loess terjadi bila angina mengangkut partikel-partikel lanau 

ke suau lokasi.  Angkutan oleh angin ini membatasi ukuran partikel 

sedemikian rupa sehingga deposit yang dihasilkan mempunyai ukuran 

butiran yang hamper sama. 

e. Lempung (clay) : yaitu partikel mineral yag berukuran lebih kecil dari 0,002 

mm.  partikel-partikel pada tanah yang “kohesif”. 

f. Koloid (colloids) : yaitu partkel mineral yang “diam”. Berukuran lebih kecil 

dari 0,001 mm. 
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Adapun batas-batas interval dari ukuran butiran / partikel tanah lempung, 

lanau, pasir, dan kerikil menurut Bureau of Soil USDA, ASTM, M.I.T, dan 

International Nomenclature dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

Gambar 2.1 Klasifikasi butiran menurut sistem USDA, ASTM, MIT dan 

International Nomenclature. 

(Hary Christady,2002) 

Banyak deposit tanah yang mengandung berbagai persentase dari partikel-

partikel di atas. Apabila suatu partikel merupakan deposit yang terbanyak, maka 

deposit tersebut akan diberi nama partikel tadi, misalnya, pasir, kerikil, kerikil 

kepasiran, lempung, dan sebagainya.  

Tanah yang rentang partikelnya terdiri dari rentang ukuran kerikil dan pasir 

disebut tanah berbutir kasar (coarse grained). Dan bila partikelnya kebanyakan 

berukuran partikel lanau dan lempung disebut tanah berbutir halus (fine grained). 

Jika mineral lempung terdapat pada suatu tanah, biasanya akan sangat 

mempengaruhi sifat tanah tersebut, meskipun persentasenya tidak terlalu besar. 

Secara umum tanah disebut kohesif bila partikel-partikelnya saling melekat setelah 

dibasahi kemudian dikeringkan dan diperlukan gaya yang cukup besar untuk 
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meremas tanah tersebut, dan ini tidak termasuk tanah yang partikel-partikelnya 

saling melekat ketika dibasahi akibat tegangan permukaan.  

Tanah termasuk tipe pasir atau kerikil (disebut juga tanah berbutir kasar) jika 

setelah kerakal atau berangkalnya disingkirkan, lebih dari 65% material tersebut 

berukuran pasir dan kerikil. Tanah termasuk tipe lanau atau lempung (disebut juga 

tanah berbutir halus) jika setelah kerakal atau berangkalnya disingkirkan, lebih dari 

35% material tersebut berukuran lanau dan lempung. Pasir dan kerikil dapat dibagi 

lagi menjadi fraksi-fraksi kasar, medium, dan halus. Pasir dan kerikil juga dapat 

dideskripsikan sebagai bergradasi baik, bergradasi buruk, bergradasi seragam, atau 

bergradasi timpang (gap-graded).   

 Istilah pasir, lempung, lanau, dan sebagainya, selain digunakan untuk 

menggambarkan ukuran partikel pada batas yang telah ditentukan, dapat juga 

digunakan untuk menggambarkan sifat tanah yang khusus, seperti istilah 

“lempung” untuk jenis tanah yang bersifat kohesif dan plastis, dan “pasir” untuk 

jenis tanah yang tidak kohesif dan tidak plastis. 

2.1.2 Tanah Longsor 

Longsoran merupakan gerakan material pembentuk yang diakibatkan oleh 

terjadinya keruntuhan geser di sepanjang satu atau lebih bidang longsor.  Penyebab 

dari longsoran tersebut umumnya tidak bisa terlihat, karena penyebab tertutup oleh 

berbagai endapan geologi dan sistem air tanah.  Untuk memprediksi sifat, bentuk 

dan penyebab longsoran bukan suatu hal yang mudah.  Ketelitian penyelidikan 

gerakan tanah atau longsoran ditentukan oleh beberapa besar pengaruh longsoran 

tersebut pada daerah sekitarnya.  Adapun penyebab terjadinya longsoran yaitu 

penambahan beban, penggalian, erosi kaki lereng, kenaikan tekanan air pori, 

penurunan muka air cepat dan getaran atau gempa bumi (Hardiyatmo, 2012). 

Longsor sering kali terjadi akibat adanya pergerakan tanah pada kondisi 

daerah lereng yang curam, serta tingkat kelembapan (moisture) tinggi, dan 

tumbuhan jarang (lahan terbuka).  Faktor lain unutk timbulnya longsor adalah 

rembesan dan aktifitas geologi seperti patahan, rekahan dan liniasi.  Kondisi 
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lingkungan setempat merupakan suatu komponen yang saling terkait.  Bentuk dan 

drainase setempat sangat berkaitan pula dengan kondisi kestabilan lereng (Anwar, 

2012). 

Kecepatan longsoran sangat tinggi pada material yang mempunyai kuat geser 

residu yang rendah dibandingkan dengan kuat geser puncaknya.  Material dengan 

kuat geser residu sangat rendah dibandingkan dengan kuat geser puncaknya adalah 

serpih (shales), pasir rekat (cemented sand), lempung cair (quick clays) dan pasir 

atau lanau tidak padat yang jenuh (Hardiyatmo, 2002). 

2.1.3 Jenis – jenis Longsoran 

Tanah longsor merupakan perpindahan massa tanah atau batuan dari suatu 

lereng yang bergerak menurun yang dikarenakan gaya penahannya lebih kecil 

daripada gaya yang mendorongnya.  Longsoran tersebut terjadi karena berbagai 

faktor pemicu, beberapa ahli mengklasifikasikan longsoran menjadi beberapa tipe 

berdasarkan proses dan cara bergeraknya. 

Cruden dan Varnes (1996), membagi tanah longsor menjadi 5 tipe longsor, yaitu : 

a. Jatuhan 

Jatuhan adalah gerakan jatuhan suatu material (batuan) pembentuk yang 

dapat berupa tanah atau batuan di udara dengan tanpa adanya interaksi antara 

bagian-bagian material yang longsor.  Pada Gambar 2.2 menggambarkan jatuhan 

batuan yang bergerak ke bawah dengan sangat cepat, material batuan tersebut 

bergerak memisah dari batuan induknya saat permulaan terjadinya pergelinciran. 

Jatuhan yang terjadi tanpa adanya bidang longsor, dan banyak terjadi pada lereng-

lereng yang terjal atau tegak. 
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Gambar 2.2 Gerakan Tanah Tipe Jatuhan 

(Novotny, 2013) 

Longsor jatuhan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: 

1) Geometri lereng. 

2) Sistem sambungan (joint) dan diskontinuitas lainnya, dan hubungan dari 

sistem-sistem tersebut terhadap kemungkinan terjadinya keruntuhann di 

permukaan batuan. 

3) Kuat geser dari sambungan dan diskontinuitas. 

4) Gaya-gaya yang menyebabkan ketidakstabilan, seperti tekanan air dalam 

sambungan, pembekuan dan getaran. 

 

b. Robohan  

Robohan merupakan gerakan suatu material yang roboh yang biasanya 

terjadi pada lereng dengan batuan yang sangat terjal sampai tegak dengan bidang-

bidang ketidakmenerusan yang relatif vertical (Gambar 2.3).  Tipe gerakannya 

hampir sama dengan jatuhan, hanya gerakan batuan longsor adalah mengguling 

hingga roboh yang berakibat batuan lepas dari permukaan lerengnya.  Faktor utama 

yang menyebabkan robohan sama seperti halnya kejadian jatuhan batuan, yaitu air 

yang mengisi retakan (Hardiyatmo, 2012). 



10 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Gerakan Tanah Tipe Robohan 

(Novotny, 2013) 

c. Longsoran 

Longsoran adalah gerakan material pembentuk lereng yang diakibatkan oleh 

terjadinya keruntuhan geser di sepanjang satu atau lebih bidang longsor.  Gaya 

pendorong yang lebih besar dibanding dengan gaya penahannya yang menyebabkan 

terjadinya longsor.  Gambar 2.4 menggambarkan terdapatnya bidang longsoran 

yang berbentuk rotasi. 

 

Gambar 2.4 Gerakan Tanah Tipe Longsoran 

(Novotny, 2013) 
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d. Sebaran 

Cruden dan Varnes (1996) menjelaskan bahwa sebaran adalah kombinasi 

dari bergeraknya massa tanah dan turunnya massa batuan terpecah-pecah kedalam 

material lunak yang terletak di bawahnya.  Pada longsoran tipe ini, permukaan 

bidang longsor tidak berada di lokasi terjadinya geseran terkuat.  Sebaran dapat 

terjadi akibat likuifaksi tanah granuler atau keruntuhan tanah kohesif lunak.  

Longsoran seperti ini biasanya terjadi pada lereng yang landai atau medan yang 

datar seperti pada gambar 2.5. 

 

Gambar 2.5 Gerakan Tanah Tipe Sebaran 

(Novotny, 2013) 

e. Aliran 

Aliran adalah gerakan hancuran material ke bawah lereng dan mengalir 

seperti cairan kental.   Pergerakan material ini terjadi pada banyak bidang geser 

yang berbeda-beda dan massa yang bergerak mempunyai kadar air yang sangat 

tinggi.  Tanah yang terganggu susunannya cenderung melonggar dan menyerap air 

saat terjadinya longsoran.  Hal ini menyebabkan tanah menjadi bubur seperti yang 

terjadi pada gambar 2.6. 
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Gambar 2.6 Gerakan Tanah Tipe Aliran 

(Novotny, 2013) 

2.2 Likuifaksi 

Fenomena likuifaksi pertama kali diamati oleh Hazen sekitar tahun 1920-an 

yang saat itu sedang meneliti keruntuhan bendungan Fort Peck akibat banyaknya 

lubang pasir di sekitarnya.  Dalam Schofield (2005), Hazen menyatakan bahwa 

peristiwa munculnya lubang pasir merupakan salah satu cara bagi air untuk mencari 

jalan keluar melepaskan energi yang tertahan akibat adanya peningkatan tegangan 

air pori tanah secara tiba-tiba.  Menurut Hazen, peristiwa tersebut muncul akibat 

penurunan nilai gaya kontak antar ikatan partikel tanah, karena adanya pengaruh 

gaya luar yang bekerja secara tiba-tiba. 

Likuifaksi didefinisikan sebagai perubahan fase tanah dari fase padat 

menjadi fase cair diakibatkan karena kondisi drainasi yang tidak bagus ketika 

diberikan beban siklik.  Perubahan ini dipicu adanya peningkatan tekanan air pori 

sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan tekanan efektif tanah yang akhirnya 

mencapai keruntuhan tanah.  Peningkatan tekanan air pori dalam keadaan tidak 

terdrainasi adalah penyebab utama terjadinya fenomena likuifaksi.  Peyelidikan 

sebelumnya hanya menyatakan bahwa fenomena likuifaksi hanya terjadi pada tanah 

berpasir atau deposit tanah.  Tetapi gempa bumi di Mexico (1985) menunjukan 

bahwa deposit tanah lempung juga bisa menjadi pemivu likuifaksi.   Hal tersebutlah 

yang menjadi pemicu oleh keberadaan tanah lempung pada suatu lapisan tanah (K. 

Rini, 2009). 
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 Putra (2013), mengatakan fenomena likuifaksi terjadi seiring terjadinya 

gempa bumi.  Secara visual peristiwa likuifaksi ini ditandai munculnya lumpur 

pasir di permukaan tanah, atau bisa juga dalam bentuk tenggelamnya strutur 

bangunan di atas permukaan, penurunan muka tanah dari permukaan lateral.  

Evaluasi potensi likuifaksi pada suatu lapisan tanah dapat ditentukan dari 

kombinasi sifat-sifat tanah (gradasi butiran dan ukuran tanah), lingkungan geoliogi 

(proses pembentukan lapisan tanah, sejarah kegempaan, kedalam muka air tanah). 

 

 

Gambar 2.7 Ilustrasi tegangan efektif 

Pasir dengan kepadatan lepas sampai sedang dan pasir berlumpur yang 

jenuh air cenderung bereaksi dengan beban siklik sehingga tanah kehilangan kuat 

geser akibat menurunnya tegangan efektif tanah seiring dengan meningkatnya 

tegangan air pori (Gambar 2.7).  Kondisi tanah pada saat terjadi likuifaksi dapat 

dinyatakan dalam Persamaan 2.1. 

𝜎′ = 𝜎 − 𝑢 ………………………………………2.1 

Dengan:  

𝜎′ = tegangan efektif tanah (t/m2) 

𝜎 = tegangan total (t/m2) 
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𝑢 = tekanan air pori (t/m2) 

 

Gambar 2.8 Ilustrasi tegangan total 

Menurut Das (1993) (Gambar 2.8) tegangan total dapat dihitung menggunakan 

Persamaan 2.2. 

𝜎 = (𝐻 ∙ 𝛾𝑑) + (𝐻 − 𝐻𝐴) ∙ 𝛾𝑠𝑎𝑡 ………………….…….2.2 

Dengan: 

𝜎 = tegangan total (t/m2) 

𝐻 = tinggi muka air diukur dari permukaan tanah (m) 

𝐻𝐴  = jarak antara titik A dengan muka air (m) 

𝛾𝑑 = berat volume tanah kering (t/m3) 

𝛾𝑠𝑎𝑡 = berat volume tanah jenuh air (t/m3) 
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Sedangkan nilai rasio tekanan air pori tanah dihitung dengan menggunakan 

Persamaan 2.3. 

𝑢 = 𝐻𝐴 ∙ 𝛾𝑊………………………..……………2.3 

Dengan: 

𝐻𝐴 = jarak antara titik A dengan muka air(m) 

𝛾𝑊 = berat volume air (kN/m3) 

Peningkatan tekanan air pori menyebabkan aliran air naik ke permukaan 

tanah dalam bentuk semburan lumpur atau pasir.  Untuk keadaan likuifaksi ini, 

tegangan efektif tanah menjadi sama dengan nol dan partikel tanah saling 

melepaskan seolah-olah mengambang di air.  Struktur yang berada di atas endapan 

tanah pasir yang terlikuifaksi saat gempa bumi akan tenggalam atau jatuh dan 

saluran yang terkubur akan mengapung ke permukaan (Seed, 1970). 

2.2.1 Bahaya yang ditimbulkan Likuifaksi 

Salah satu penyebab paling dahsyat dari kerusakan struktur selama gempa 

bumi adalah terjadinya likuifaksi pada tanah pasir yang jenuh air.  Menurut Idriss 

(2008), pada umumnya gejala yang ditimbulkan oleh likuifaksi dapat berupa 

semburan pasir (sand boiling) atau semburan lumpur (mud spouts) seperti pada 

Gambar dan kerusakan pada permukaan seperti pada gambar 2.9 sampai gambar 

2.11.  

 

Gambar 2.9 Sand boiling di kota Ambon 2019 
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Gambar 2.10 Gambaran umum sand boiling 

Secara sederhana fenomena sand boil adalah kejadian saat air tanah yang 

mendapat tekanan dari bawah keluar hingga menembus lapisan berpasir.  Air tanah 

yang keluar akan terlihat seperti mendidih (boiling) dan bercampur dengan pasir. 

 

Gambar 2.11 Sand boiling ketika terjadi gempa 
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Gambar 2.12 Kawasan Petobo, Palu Pasca Gempa 2018 

(Minnie Rivai/ Mongabay Indonesia) 

2.2.2 Faktor yang Mempengaruhi Likuifaksi 

Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan tanah mengalami proses 

likuifaksi.  Berdasarkan hasil uji laboratorium serta observasi dan studi lapangan, 

menurut Day (2001) faktor-faktor tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Intensitas, Durasi, dan Karakteristik Gempa Bumi  

Tanah akan mengalami likuifaksi apabila tanah tersebut diberikan getaran. 

Karakteristik gerakan tanah seperti percepatan dan durasi gempa dapat 

menentukan regangan geser yang menyebabkan reaksi antarpartikel tanah 

dan peningkatan tekanan air pori berlebih sehingga terjadi likuifaksi.  Potensi 

likuifaksi meningkat seiring intensitas gempa dan lamanya guncangan terjadi. 

Gempa bumi yang memiliki kekuatan tertinggi akan menghasilkan 

percepatan tanah maksimum pada tanah dasar atau Peak Ground Acceleration 

(PGA) (Gambar 2.13). 
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Gambar 2.13 Grafik PGA 

b. Muka Air Tanah  

Kondisi yang paling rentan untuk likuifaksi adalah permukaan yang dekat 

dengan muka air tanah.  Hal ini disebabkan karena tanah tidak jenuh yang 

terletak di atas permukaan air tanah tidak akan mengalami likuifaksi. 

c. Jenis Tanah  

Ishihara (1985) menyatakan bahwa peristiwa likuifaksi yang pernah terjadi 

selama gempa bumi telah ditemukan dalam endapan yang terdiri dari pasir 

halus sampai sedang dan pasir yang mengandung rasio plastisitas yang 

rendah.  Dengan demikian, jenis tanah yang rentan terhadap likuifaksi adalah 

tanah nonplastis (nonkohesif).  Diperkirakan tanah nonkohesi yang rentan 

terhadap likuifaksi adalah pasir bersih (clean sands), pasir berlumpur 

nonplastis (nonplastic silty sands), lumpur nonplastis (nonplastic silt) dan 

kerikil (gravel). 
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d. Kepadatan Relatif Awal  

Berdasarkan studi lapangan, tanah non-kohesif yang mempunyai kepadatan 

relatif yang lepas rentan terhadap likuifaksi.  Jika tanah memiliki Dr yang 

semakin besar maka akan semakin besar tahanannya terhadap potensi 

likuifaksi. 

e. Gradasi dan Analisis Butiran Tanah  

Tanah yang memiliki gradasi seragam (uniformly graded soil) cenderung 

tidak stabil dan lebih rentan terhadap likuifaksi dari pada tanah yang 

bergradasi baik (well-graded soil).  Tanah dengan gradasi baik memiliki 

partikel yang saling mengisi rongga dan mengurangi potensi kontraksi tanah 

sehingga menghasilkan tekanan air pori yang lebih sedikit selama gempa 

bumi.  Selain itu, gradasi tanah pada D50 yang memiliki ukuran butir 0,15 

mm hingga 0,35 mm berpotensi mengalami likuifaksi. 

f. Kondisi Drainase dan Dimensi Deposit Atau Endapan  

Jika tekanan air pori berlebih dapat dengan cepat akan terdisipasi, maka 

kemungkinan tidak akan terjadi likuifaksi.  Oleh karena itu, drainase dengan 

kerikil permabel atau lapisan kerikil dapat mengurangi potensi terjadinya 

likuifaksi.  Selain itu, endapan alami yang terbentuk di danau, sungai, atau 

lautan cenderung membentuk lapisan konsistensi tanah lepas dan terjadi 

segregasi sehingga lebih rentan terhadap likuifaksi.  Tanah yang sangat rentan 

terhadap likuifaksi terbentuk di lingkungan pengendapan lacustrine, alluvial, 

dan marine. 

g. Historis Lingkungan  

Menurut Finn et al. (1970) dan Seed et al. (1975), historis lingkungan tanah 

dapat mempengaruhi potensi likuifaksi.  Misalnya, tanah yang sudah lama 

mengendap telah mengalami guncangan seimsik akan meningkatkan 

ketahanan likuifaksi dibandingkan dengan tanah baru yang sama dan 

memiliki kerapatan identik. 
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2.3 Tegangan Geser 

2.3.1 Tegangan Efektif 

Jika tanah berada dalam air, tanah dipengaruhi oleh gaya angkat ke atas 

sebagai akibat tekanan air hidrostatis.  Berat tanah yang terendam ini, disebut berat 

tanah efektif dan, sedangkan tegangan yang terjadi akibat berat tanah efektif di 

dalam tanahnya, disebut tegangan efektif.  Tegangan efektif ini merupakan 

tegangan yang mempengaruhi kuat geser dan perubahan volume atau penurunan 

tanahnya. 

 

Gambar 2.14 Tegangan Efektif 

Terzaghi (1923), memberikan prinsip tegangan efektif (effective state 

concept) yang bekerja pada segumpal tanah.  Prinsip ini hanya berlaku pada tanah 

yang jenuh sempurna, dimana tegangan-tegangan yang berhubungan tersebut 

adalah: 

1. Tegangan normal total (σ) pada bidang tanah, yaitu gaya per satuan luas 

yang ditransmisikan pada arah normal bidang, dengan menganggap 

bahwa tanah adalah material padat saja (fase tunggal).  

2. Tekanan air pori (u), yaitu tekanan air pengisi pori-pori diantara partikel-

partikel padat.  

3. Tegangan normal efektif (σ’) pada bidang, yang mewakili tegangan yang 

dijalarkan hanya melalui kerangka tanah saja.  
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Tegangan total yang bekerja pada tanah jenuh sempurna akan menimbulkan 

reaksi dari tegangan efektif tanah (σ’) dan tegangan air pori (u).  Sehingga dapat 

dikatakan komponen tegangan total (σ) normal pada seluruh bidang dalam tanah 

dibagi menjadi dua bagian yaitu tekanan pori (u) dan komponen tegangan efektif 

(σ’) dari struktur tanah, dan dapat dirumuskan sebagai berikut :  

σ’ = σ – u ………………………………………………2.4  

 Air sebagai cairan yang kompresibel, sehingga jika ada tegangan dari luar 

maka air pori yang terdesak akan mengalir melalui sela-sela partikel padat tanah 

dan meningkatkan tegangan air pori.  Apabila pada elemen tanah tersebut tidak ada 

drainase maka tegangan air pori akan terus meningkat, tetapi bila pada tanah 

tersebut ada drainasi maka akan terjadi konsolidasi sampai tercapainya kondisi 

tekanan pori yang stabil (steady state-pore pressure). 

2.3.2 Kohesi Tanah dan Friksi 

 

 

Gambar 2.15 Hubungan sudut geser dan kohesi dengan tekanan normal. 

Ukuran daya tarik antara partikel-partikel tanah kohesif disebut kohesi yang 

disimbolkan dengan (c). Sedangkan ketahanan terhaadap perpindahan relatif pada 

tanah yang tidak kohesif disebut friksi. Friksi yang diartikan disini adalah gaya  

gesek (Ff), sebesar :  

σ v   

σ h   

τ   c  

σ   

σ   
µ . σ   

A = 1 satuan   

R  
σ   

µ . σ   

φ   
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Ff = µ . σ……………………………………………….2.5 

 

Dimana : 

µ = koefisien friksi   

σ = gaya normal di antara partikel-partikel  

Banyak jenis tanah (termasuk tanah yang tidak kohesif) yang menunjukkan 

kohesi maupun tahanan geser terhadap perpindahan partikel.  Koefisien geser dalam 

pekerjaan geoteknis diambil sebagai :  

µ = tan φ…………………………………………………………………2.6  

Dimana φ disebut sebagai sudut tahanan geser dalam dari tanah.  Pada tanah, 

salah satu nilai φ dan c mungkin lebih besar dari nol atau nol tetapi tidak mungkin 

lebih kecil dari nol.  

2.3.3 Kekuatan Geser Tanah 

Kekuatan geser suatu massa tanah merupakan bentuk perlawanan 

internal tanah per satuan luas terhadap keruntuhan atau pergeseran sepanjang 

bidang geser dalam tanah yang dimaksud.  Yang akan dijelaskan pada point 

berikut: 

a. Kriteria Keruntuhan Mohr-Coulumb 

Mohr (1910) menyajikan sebuah teori tentang keruntuhan pada material 

yang dinyatakan bahwa keruntuhan terjadi pada suatu material akibat kombinasi 

kritis antara tegangan normal dan geser, dan bukan hanya akibat tegangan normal 

maksimum atau tegangan geser maksimum saja.  Jadi, hubungan antara tegangan 

normal (σ) dan geser (τf) pada sebuah bidang keruntuhan dapat dinyatakan dalam 

bentuk berikut (gambar 2.16).    

τf = f(σ)………………………………………………..2.7 
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Garis keruntuhan (failure envelope) yang dinyatakan oleh persamaan di atas 

sebenarnya berbentuk garis lengkung.  Untuk sebagian besar masalah mekanika 

tanah, garis tersebut cukup didekati dengan sebuah garis lurus yang menunjukkan 

hubungan linier antara tegangan normal (σ) dan geser (τf) yang dirumuskan oleh 

Coulomb (1776) sebagai persamaan :    

τf = c + σ.tan φ…………………………………………2.8 

Dengan: 

 c = kohesi (kPa)  

 φ = sudut tahanan geser-internal (⁰) 

Hubungan di atas disebut juga sebagai kriteria keruntuhan Mohr-Coulomb. 

 

Gambar 2.16  Garis keruntuhan dan hukum keruntuhan Mohr-Coulomb. 

Berdasarkan konsep dasar Terzaghi, tegangan geser pada suatu tanah hanya 

dapat ditahan oleh tegangan partikel-partikel padatnya.  Karena itu Terzaghi 

mengubah rumus kekuatan geser Coulomb dalam bentuk fungsi tegangan normal 

efektif sebagai berikut : 
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τf = c’ + σ’ . tan φ’…………………2.9 

σ’ = σ - uw …………………………2.10 

Dimana : 

c’ = kohesi tanah efektif     

σ’ = tegangan normal efektif             

uw = tekanan air pori     

φ’ = sudut tahanan geser-internal efektif  

Dengan demikian keruntuhan akan terjadi pada titik yang mengalami keadaan kritis 

yang disebabkan oleh kombinasi antara tegangan geser dan tegangan normal efektif 

Keruntuhan Mohr-Coulomb ini paling sering dipergunakan untuk 

menganalisa kekuatan geser tanah karena mudah dalam penggunaan dan sederhana. 

Tetapi metode mempunyai kekurangan yaitu tidak memperhitungkan karakteristik 

deformasi yang terjadi pada tanah, padahal selain kekuatan geser karakteristik 

deformasi juga merupakan faktor yang penting dalam stabilitas kekuatan tanah. 

Kekurangan lain dari metode ini yaitu tidak dapat mengetahui lintasan tegangan 

pada proses pembebanan, tetapi hanya dapat mengetahui tegangan pada kondisi 

runtuh saja.  

b. Lintasan tegangan 

Garis yang menghubungkan titik-titik puncak yang menerangkan tegangan 

sesaat pada suatu elemen tanah disebut “lintasan tegangan” (stress path).  Apabila 

dipakai tegangan total, maka akan didapat lintasan tegangan total, dan jika dipakai 

tegangan efektif, maka akan didapat lintasan tegangan efektif.  

Pada kriteria keruntuhan Mohr-Coulomb, kekuatan geser juga dapat 

dinyatakan dalam tegangan utama besar (σ’1) dan kecil (σ’3) pada keadaan runtuh 

di titik yang ditinjau.  Pada keadaan runtuh merupakan garis singgung terhadap 

lingkaran Mohr yang menunjukkan keadaan tegangan dengan nilai positif untuk 
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tegangan tekan, seperti diperlihatkan pada gambar 2.17.  Koordinat titik 

singgungnya adalah τf dan σ’f, dimana : 

τf  = ½ (σ’1 - σ’3) sin 2θ 

σ’f = ½ (σ’1 + σ’3) + ½ (σ’1 - σ’3) cos 2θ …………………….2.11  

dan θ adalah sudut teoritis antara bidang utama besar dan bidang runtuh, sehingga: 

θ = 45o + ½ φ’……………………….2.12 

 

Gambar 2.17  Kondisi tegangan pada keadaan runtuh. 

Dari gambar diatas, hubungan antara tegangan utama efektif saat keruntuhan dan 

parameter-parameter kuat gesernya juga dapat diperoleh.  Besarnya nilai parameter 

kuat geser, dapat ditentukan dari persamaan-persamaan berikut : 

sin 𝜙′ =
1

2⁄ (𝜎′
1−𝜎′

3)

𝑐′∙𝑐𝑜𝑡𝜙′+1
2⁄ (𝜎′

1+𝜎′
3)

……………2.1 

Sehingga : 

(𝜎′
1 + 𝜎′

3 )  =  2𝑐′ ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜙′ +  ( 𝜎′
1 + 𝜎′

3 )𝑠𝑖𝑛 𝜙′…………………………..2.2 

atau  : 

𝜎′
1  =  𝜎′

3 𝑡𝑎𝑛2 (45° +  ½ 𝜙′)  +  2 𝑐’ 𝑡𝑎𝑛 (45° +  ½ 𝜙′)……………….2.3 

Persamaan di atas digunakan untuk kriteria keruntuhan atau kegagalan 

menurut Mohr-Coulomb.  Kriteria tersebut berasumsi bahwa bila sejumlah keadaan 

tegangan diketahui, di mana masing-masing menghasilkan keruntuhan geser pada 
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tanah, sebuah garis singgung akan dapat digambarkan pada lingkaran Mohr, dan 

garis singgung tersebut dinamakan selubung keruntuhan / kegagalan (failure 

envelope) tanah atau lintasan tegangan pada kondisi runtuh.  Keadaan tegangan 

tidak mungkin berada di atas selubung keruntuhannya.  Kriteria ini tidak 

mempertimbangkan regangan pada saat atau sebelum terjadinya keruntuhan dan 

secara tidak langsung menyatakan bahwa tegangan utama menengah efektif (σ’2) 

tidak mempengaruhi kekuatan geser tanah.  Selubung keruntuhan untuk tanah 

tertentu tidak selalu berbentuk garis lurus, tetapi secara perkiraan dapat dibuat 

menjadi garis lurus, yang diambil dari suatu rentang tegangan serta parameter-

parameter kekuatan geser pada rentang tersebut.  Secara umum dalam praktek, 

kriteria keruntuhan Mohr-Coulomb ini paling sering digunakan karena 

kesederhanaannya, walaupun bukan merupakan satu-satunya kriteria keruntuhan 

tanah.   

Pada awalnya pemakaian persamaan Mohr-Coulomb seperti diuraikan pada 

paragraf-paragraf sebelumnya untuk mendapatkan jalur tegangan pada saat runtuh 

sudah cukup memadai.  Namun cara ini memiliki dua kelemahan utama, karena 

tidak dapat mengetahui nilai-nilai parameter geser c dan φ sebelum kita 

menggambarkan kurvanya, dan kita tidak dapat menggambarkan kurva tersebut 

sebelum melakukan sejumlah percobaan dan menggambarkan lingkaran-lingkaran 

Mohr-nya.  Simons (1969) untuk pertama kalinya memperkenalkan suatu metode 

penggambaran lintasan tegangan yang lebih mudah dan praktis.  Metode ini 

memungkinkan penggambaran hasil-hasil segera sesudah percobaan dilakukan, 

yaitu dengan memakai koordinat tegangan p dan q untuk membuat garis 

jalur/lintasan tegangan. Absis dan ordinat koordinat tegangan tersebut yaitu p = ½ 

(σ1 + σ3) dan q = ½ (σ1 - σ3) lintasan tegangan total, dan p’ = p - u dan q’ = q untuk 

lintasan tegangan efektif 
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Gambar 2.18 Alternatif yang menggambarkan kondisi tegangan. 

Dengan memplot p terhadap q, maka setiap kondisi tegangan dapat 

dinyatakan dengan suatu titik tegangan (stress point) seperti diperlihatkan pada 

gambar 2.18. Titik p-q berhubungan langsung dengan lingkaran Mohr, karena titik 

tersebut merupakan pusat (p) sepanjang sumbu tegangan normal dengan jari-jari (q) 

= tegangan geser maksimum. Sebuah lintasan tegangan dapat digambarkan 

berdasarkan uji tekan tunggal sebagai jalur ABCDE dalam gambar 2.19 dengan  

memakai nilai-nilai σ1 dari setiap nilai awal sampai σ1 (runtuh).   

 

Gambar 2.19  Lingkaran Mohr untuk beberapa tahapan uji triaksial pada 

pengujian tunggal yang digambarkan untuk memperoleh lintasan tegangan 

ABCDE 

 

Namun pada umumnya adalah membuat lintasan tegangan dari sejumlah 

percobaan dengan memakai nilai-nilai p-q (titik tegangan) “runtuh” dari setiap 

percobaan tersebut.  Lintasan tegangan tersebut merupakan selubung keruntuhan 

' p 

' q 



28 

 

 

 

yang dimodifikasi, yang dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut (untuk 

kondisi tegangan efektif) : 

½ (𝜎′
1 − 𝜎′

3 ) = 𝑎’ + ½ (𝜎′
1 + 𝜎′

3) 𝑡𝑎𝑛 𝛼’……………..........2.13 

dimana a’ dan α’ adalah parameter-parameter kekuatan geser yang dimodifikasi. 

Berdasarkan gambar 2.12, kemudian parameter-parameter kekuatan geser c’ dan φ’ 

dapat ditentukan, yaitu dengan persamaan : 

𝜙’ =  𝑎𝑟𝑐 𝑠𝑖𝑛 (𝑡𝑎𝑛 𝛼’)  =  𝑎𝑟𝑐 𝑠𝑖𝑛 (𝛼/𝑚) 

𝑐′ =
𝑎

cos 𝜙′
……………………………2.4 

 

 

Gambar 2.20 Hubungan antara selubung keruntuhan dengan selubung keruntuhan 

(modofikasi) 

Penggambaran lintasan tegangan dengan metode ini lebih disukai untuk 

sebagian besar kasus karena kepraktisannya dan mengurangi keruwetan dalam 

penggambaran 

2.3.4 Penentuan parameter kuat geser tanah dengan pengujian Triaxial 

Pada umumnya, pengujian triaksial dilakukan menggunakan benda uji tanah 

dengan diameter kira-kira 3,81 cm (1,5 inchi) dan tinggi 7,62 cm (3 inchi), atau 

perbandingan antara diameter dan tinggi benda uji sekitar 1 banding 2. Benda uji 

dimasukkan dalam selubung karet tipis dan diletakkan ke dalam tabung kaca atau 

plastik. Biasanya, ruang di dalam tabung diisi dengan air atau gliserin. Benda uji 

mendapat tegangan sel / tegangan keliling (σ3), dengan jalan penerapan tekanan 

pada cairan di dalam tabung kaca atau plastiknya. Alat pengujian dihubungkan 

garis α 

garis  α 



29 

 

 

 

dengan pengatur drainasi ke dalam maupun ke luar dari benda uji. Untuk 

menghasilkan kegagalan geser pada benda ujinya, gaya aksial dikerjakan melalui 

bagian atas benda ujinya. Pemberian beban aksial ini dapat dilakukan dengan 2 

cara: 

a. Dengan memberikan beban mati yang berangsur-angsur ditambah 

(penambahan setiap saat sama) sampai benda uji runtuh (deformasi arah 

aksial akibat pembebanan ini diukur dengan menggunakan arloji ukur / dial 

gauge). 

b. Dengan memberikan deformasi arah aksial (vertikal) dengan kecepatan 

deformasi yang tetap dengan bantuan gigi-gigi mesin atau pembebanan 

hidrolis. Cara ini disebut juga sebagai uji regangan-terkendali 

Diagram skematik dari peralatan pengujian triaksial dapat dilihat pada gambar 

 

Gambar 2.21 Alat pengujian triaxial 
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Tegangan σ1 disebut tegangan utama mayor (major principal stress), 

tegangan σ3 disebut tegangan utama minor (minor principal stress). Tegangan 

utama tengah (intermediate principal stress) σ2 = σ3, merupakan tegangan keliling 

atau tegangan sel (confining stress). Karena tinjauannya hanya dua dimensi, 

tegangan σ2 sering tidak diperhitungkan. Tegangan yang terjadi dari selisih σ1 dan 

σ3 atau (σ1 - σ3) disebut tegangan deviator (deviator stress) atau beda tegangan 

(stress difference). Regangan aksial diukur selama penerapan tegangan 

deviatornya. 

Penambahan regangan ini akan mengakibatkan bertambahnya luas 

penampang melintang benda ujinya. Untuk itu, koreksi penampang benda uji dalam 

menghitung tegangan deviator harus dilakukan. Jika penampang benda uji awal A0, 

maka penampang benda uji (A) pada regangan tertentu selama pengujian dapat 

dihitung dengan persamaan berikut : 

𝐴 = 𝐴0 ∙
1−

∆𝑉

𝑉0

1−
∆𝐿

𝐿0

 ………………………………….….2.5 

Dimana :   

V0 = volume benda uji awal  

 ∆V = perubahan volume  

 L0 = panjang benda uji awal  

 ∆L = perubahan panjang 
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Gambar 2.22 Skema pembebanan pada uji triaxial 

Untuk menentukan besarnya kuat geser tanah, dapat digunakan tanah 

dengan kondisi kering maupun jenuh. Jika katup drainasi dibiarkan terbuka selama 

penerapan tegangan sel maupun tegangan deviatornya, volume air yang mengalir 

ke luar dari benda uji yang jenuh selama pengujian, akan memberikan nilai 

perubahan volume benda ujinya. Pada pengujian katup drainasi terbuka atau 

pengujian drained (dengan drainasi), tegangan total akan sama dengan tegangan 

efektifnya. Sehingga tegangan utama mayor efektifnya σ’1 = σ1 = σ3 + ∆σ, 

sedangkan tegangan utama minor efektifnya σ’3 = σ3 dan selanjutnya tegangan 

utama tengahnya σ’2 = σ’3. Pada saat keruntuhan terjadi, tegangan utama mayor 

efektif sama dengan σ3 + ∆σf dimana ∆σf adalah tegangan deviator pada saat 

keruntuhan terjadi, dan tegangan utama minor efektif adalah σ’3. 

Pengujian triaksial dapat dilaksanakan dengan tiga cara, yaitu : 

a. Pengujian dengan keadaan tanpa terkonsolidasi - tanpa drainase 

(Unconsolidated Undrained Test / UU Test). 

Pengujian triaksial dengan cara ini dapat juga disebut pengujian cepat 

(Quick test) karena waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pengujiannya 

relatif lebih cepat dibandingkan pengujian triaksial CU dan CD. Pada 

pengujian ini (UU test) benda uji mula-mula dibebani dengan penerapan 
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tegangan sel (tegangan keliling), kemudian dibebani dengan beban normal, 

melalui penerapan tegangan deviator sampai mencapai keruntuhan. Pada saat 

pemberian tegangan sel dan saat penerapan tegangan deviator selama 

penggeserannya, tidak diizinkan air keluar dari benda ujinya. Atau dengan kata 

lain selama pengujian, katup drainasi ditutup. Karena pada pengujiannya air 

tak diizinkan mengalir ke luar, beban normal tidak ditransfer ke butiran 

tanahnya. Keadaan tanpa drainasi ini menyebabkan adanya tekanan kelebihan 

tekanan pori (excess pore pressure) dengan tidak ada tahanan geser hasil 

perlawanan dari butiran tanahnya. Contoh kondisi Unconsolidated Undrained 

di lapangan adalah pembuatan pondasi dangkal yang sebelumnya dilakukan 

penggalian. Pada penggalian pondasi dangkal, waktu yang dibutuhkan relatif 

cepat sehingga air dari dalam tanah tidak sempat mengalir. Nilai kuat geser 

tanah yang didapat merupakan nilai kuat geser tanah dari pembebanan yang 

dilakukan secara cepat tanpa ada proses konsolidasi 

 

Gambar 2.23 Lingkaran-lingkaran Mohr untuk tegangan total dan garis 

keruntuhan yang didapat dari uji triaksial UU. 
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b. Pengujian dengan keadaan terkonsolidasi - tanpa drainase (Consolidated 

Undrained Test / CU Test).  

Pengujian triaksial dengan cara ini dapat juga disebut pengujian 

terkonsolidasi cepat (consolidated quick test). Pada pengujian ini (CU test) 

benda uji mula-mula dibebani dengan tegangan sel tertentu dengan 

mengizinkan air mengalir ke luar sampai proses konsolidasi selesai. Tegangan 

deviator kemudian diterapkan dengan drainasi dalam keadaan tertutup sampai 

benda uji mengalami keruntuhan. Kecepatan pemberian beban ini lebih lambat 

dibandingkan pada pengujian triaksial UU, dan lebih cepat dibandingkan 

pengujian triaksial CD. Karena katup drainasi tertutup, volume tidak akan 

berubah selama penggeserannya. Pada pengujian dengan cara ini, akan terjadi 

kelebihan tekanan air pori dalam benda ujinya. Pengukuran tekanan air pori 

dapat dilakukan selama pengujian berlangsung. Contoh kondisi Consolidated 

Undrained di lapangan adalah proses pembangunan yang dilakukan dengan 

cepat, sehingga terjadi kenaikan tegangan pori hingga tanah runtuh. Contoh 

lainnya adalah pada bendungan yang dikosongkan secara tiba-tiba, kemudian 

diisi kembali dengan air hingga penuh. Pada saat itu bendungan mengalami 

pembebanan dari air. Pada proses pengosongan bendungan, butiran dari tanah 

akan mengalami tendensi untuk naik ke atas bersama aliran air, hingga 

menyebabkan air tidak dapat mengalir keluar dari tubuh bendungan. Nilai kuat 

geser tanah yang didapatkan merupakan nilai kekuatan setelah tanah 

terkonsolidasi dan pada saat air pori tidak terdrainase. 
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Gambar 2.24 Lingkaran-lingkaran Mohr dan garis keruntuhan untuk tegangan 

total dan efektif yang didapat dari uji triaksial CU. 

c. Pengujian dengan keadaan terkonsolidasi – dengan drainase (Consolidated 

Drained Test / CD Test).  

Pada pengujian ini (CD test) mula-mula tegangan sel tertentu diterapkan 

pada benda uji dengan katup drainasi terbuka sampai konsolidasi selesai. 

Kemudian, dengan katup drainasi tetap terbuka, tegangan deviator diterapkan 

dengan kecepatan yang rendah (lebih lambat dibandingkan CU dan UU) 

sampai benda uji runtuh. Kecepatan pembebanan yang rendah dimaksudkan 

agar dapat menjamin tekanan air pori nol selama proses penggeserannya. Pada 

kondisi ini seluruh tegangan selama proses pengujian ditahan oleh gesekan 

antar butirannya. Contoh kondisi Consolidated Drained adalah peristiwa 

penimbunan selapis demi selapis secara lambat 
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Gambar 2.25 Lingkaran-lingkaran Mohr dan garis keruntuhan untuk tegangan 

efektif yang didapat dari uji triaksial CD pada pasir dan lempung terkonsolidasi 

normal 

Pada pengujian kuat geser tanah, bila terdapat air di dalam tanahnya, 

pengaruh-pengaruh seperti: jenis pengujian, permeabilitas, kadar air, akan 

sangat menentukan nilai-nilai kohesi (c) dan sudut gesek dalamnya (φ). 

Parameterparameter kuat geser yang diukur dengan menggunakan ketiga cara 

pengujian di atas (UU, CU, dan CD), hanya relevan untuk kasus-kasus di mana 

kondisi drainasi di lapangannya sesuai dengan kondisi drainasi di 

laboratorium. Kuat geser tanah pada kondisi drainasi terbuka (drained) tidak 

sama besarnya bila diuji pada kondisi tanpa drainasi (undrained). Kondisi 

tanpa drainasi (undrained) dapat digunakan untuk kondisi pembebanan cepat 

pada tanah permeabilitas rendah, sebelum konsolidasi terjadi. Kondisi dengan 

drainasi (drained) dapat digunakan untuk tanah dengan permeabilitas rendah 

hanya sesudah konsolidasi di bawah tambahan tegangan totalnya telah betul-

betul selesai. Kuat geser tanah yang berpermeabilitas rendah berangsur-angsur 

berubah dari kuat geser undrained menjadi kuat geser drained selama kejadian 

konsolidasi. Pada tanah yang berpermeabilitas tinggi, kondisi dengan drainasi 

(drained) hanya relevan bila tiap tambahan tegangan yang diterapkan pada 

waktu singkat, diikuti oleh menghamburnya seluruh kelebihan tekanan air 
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pori. Sehingga, tambahan tegangan secara cepat tidak mengakibatkan 

timbulnya kelebihan tekanan air pori dalam tanahnya.  

Pada pengujian triaksial konvensional prosedur normal, baik tipe UU, CU, 

maupun CD, pengujian yang sama pada sampel tanah dapat dilakukan 

beberapa kali (umumnya 3 buah benda uji) dengan menerapkan nilai tegangan 

sel σ3 yang berbeda-beda. Bila nilai tegangan-tegangan utama mayor / besar 

dan minor / kecil pada setiap uji tersebut dapat diketahui, maka kita dapat 

menggambar lingkaranlingkaran Mohr-nya sekaligus didapat pula garis 

selubung keruntuhannya (failure envelope). Koordinat titik singgung garis 

keruntuhan dengan lingkaran Mohr menunjukkan besarnya tegangan-tegangan 

(normal dan geser) pada bidang keruntuhan dari tiap-tiap sampel tanah yang 

diuji. 

2.4 Sistem informasi geografis 

SIG (Sistem Informasi Geografis) merupakan suatu sistem yang mempunyai 

kemampuan analisis terhadap data spasial untuk keperluan manipulasi maupun 

permodelan. Fungsi analisis ini dijalankan memakai data spasial dan atribut dalam 

SIG untuk menjawab berbagai pertanyaan yang dikembangkan dari data yang ada 

menjadi suatu persoalan yang relevan, fungsi analisis yang dimaksud adalah fungsi 

pengolahan dan analisis data spasial dan atribut, dalam penyederhanaan berbagai 

kelompok analisis terdapat 4 kategori yaitu: fungsi pemanggilan/ klasifikasi/ 

pengukuran data, fungsi tumpang tindih, fungsi tetangga dan fungsi jaringan/ 

keterkaitan (Arifin dan Ita, 2006).  

Beberapa pengertian SIG menurut beberapa ahli: 

a. Menurut Aronaff (1989)  

SIG adalah sistem informasi yang didasarkan pada kerja komputer yang 

memasukkan, mengelola, memanipulasi dan menganalisa data serta 

memberi uraian. 
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b. Menurut Burrough (1986)  

SIG menrupakan alat yang bermanfaat untuk pengumpulan, penimbunan, 

pengambilan kembali data yang diinginkan dan penayangan data keruangan 

yang berasal dari kenyataan dunia 

c. Menurut Kang-Tsung Chang (2002) 

SIG sebagai a computer system for capturing, storing, querying, analyzing, 

and displaying geographic data.   

d. Menurut Murai (1999)  

SIG sebagai sistem informasi yang digunakan untuk memasukkan, 

meyimpan, memanggil kembali, mengolah, menganalisis dan menghasilkan 

data bereferensi geografis atau data geospasial, untuk mendukung 

pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengelolaan penggunaan 

lahan, sumber daya alam, lingkungan, transportasi, fasilitas kota, dan 

pelayanan umum lainnya. 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Geografis 

adalah suatu sistem informasi yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, 

memanggil kembali, mengolah, menganalisis, menghasilkan data bereferensi 

geografis atau data geospasial. 

2.4.1 Sumber Data Sistem informasi geografi 

Sumber data yang diperoleh dapat dibagi menjadi dua yaitu : 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data spasial 

primer dapat diperoleh dari pengukuran terestis (pengukuran secara 

langsung di lapangan dengan cara mengambil data berupa ukuran sudut 

dan/atau jarak), pengukuran fotogrametris (blow-up atau peta foto yang 

merupakan hasil pemetaan fotogrametrik), data citra satelit (merupakan 
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hasil rekaman satelit dengan teknik Remote Sensing) dan pengukuran 

dengan GPS, sedangkan untuk data non-spasial primer dapat diperoleh 

melalui survey langsung dari lapangan. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan tidak secara langsung 

melakukan survey di lapangan. Data spasial sekunder dapat diperoleh dari 

peta Rupabumi (Peta Topograpi) dari Bakosurtanal, peta pendaftaran tanah 

dari BPN, peta pajak bumi dan bangunan dari PBB dan lain-lain. Sedangkan 

data non-spasial sekunder dapat diperoleh dari instansi seperti Biro Pusat 

Statistik (BPS). 

2.4.2 Pengolahan Data SIG 

Data adalah bahan dasar berupa fakta, keadaan, kondisi, fenomena, dan 

sebagainya mengenai objek, orang dan lain-lain yang dinyatakan oleh nilai (angka, 

karakteristik atau simbol-simbol lainnya). Dalam SIG ada dua jenis data di dalam 

pembuatan sistem informasi yaitu: 

a. Data Spasial (Keruangan) 

Data spasial adalah data yang memiliki keruangan dimana berbagai data 

atribut terletak dalam berbagai unit spasial. Data spasial yang digunakan ArcGIS 

Desktop dapat dikelompokan dalam dua tipe, yaitu data vektor dan raster. Kedua 

tipe data tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. 

1) Data Vektor 

Data vektor adalah data yang disimpan dalam susunan koordinat (x,y) 

dalam bentuk titik (point), yang mana setiap titik dapat dihubungkan untuk 

membentuk garis (polyline), atau membentuk garis tertutup (polygon). 

Sehingga data vektor memiliki beberapa tipe fitur, yaitu point, line dan 

polygon yang dapat direpresentasikan seperti pada Gambar 
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Gambar 2.26 Representasi Data Vektor 

(Raharjo 2015) 

2) Data Raster 

Data raster adalah data yang terdiri dari elemen (sel/pixel), yang mana 

setiap elemen tersebut memiliki nilai tertentu. Representasi fitur point, line 

dan polygon pada data raster direpresentasikan dalam susunan sel seperti 

pada Gambar 

 

Gambar 2.27 Representasi Fitur Data Raster 

(Raharjo 2015) 

Data raster digunakan dalam GIS untuk data yang berkelanjutan seperti 

citra satelit, foto udara, model elevasi digital (DEM), kelas lereng dan 

sebagainya. Untuk kepentingan analisis, data raster sering juga digunakan 

untuk data diskret seperti kelas lereng, kecamatan, atau areal studi. 
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3) Data TIN  

Triangular Irregular Networks (TIN) digunakan dalam GIS untuk 

merepresentasikan morfologi permukaan. TIN adalah salah satu bentuk 

data vektor yang dibangun dengan triangulasi titik-titik (vertices). TIN 

digunakan dalam pemodelan dan analisis 3D Contoh data TIN disajikan 

pada Gambar 

 

Gambar 2.28 Data TIN dan Visualisasinya 

(Raharjo 2015) 

4) Datum, Proyeksi dan Sistem Koordinat  

Datum adalah kerangka referensi pengukuran lokasi pada permukaan 

bumi. Sedangkan proyeksi transformasi dari bentuk spheroid ke bidang 

datar. Sistem koordinat adalah sistem yang mendefinisikan lokasi dalam 

serangkaian angka. Secara umum terdapat dua kelompok sistem koordinat, 

yaitu sistem koordinat geografis (GCS) dan sistem koordinat terproyeksi 

(UTM). 

b. Data Non-spasial (Atribut)  

Data atribut adalah data yang memberikan keterangan atau mendeskripsikan 

data spasial (keruangan). Data tersebut disimpan untuk melengkapi informasi 

yang berkaitan dengan setiap objek yang terproyeksi, dalam pelaksanaannya file 

atribut akan dibuat dalam bentuk tabel-tabel dan hubungan antar tabel ini 

mengacu pada konsep relasi antar tabel satu dengan yang lainnya. 
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2.4.3 Sistem Koordinat di Indonesia 

Pada peta-peta lama, sering dijumpai penggunaan sistem koordinat dan 

proyeksi selain GCS atau UTM. Sebagai contoh Proyeksi polyeder yang 

menggunakan proyeksi kerucut normal konform. Sistem proyeksi ini digunakan 

sejak zaman penjajahan Belanda untuk pengukuran dan pemetaan tanah di Pulau 

Jawa, Bali dan Sulawesi. 

Pada peta yang lebih baru sistem koordinat yang paling umum digunakan 

adalah GCS dan UTM. Meskipun kedua sistem tersbut memiliki banyak 

kelemahanpada penggunaan tertentu, tetapi karena sifatnya lebih global dan lebih 

umum digunakan maka praktisi GIS seringkali memilih GCS, UTM atau keduanya 

dalam mengelola dan menggunakan dan menyajikan data spasial. 

Untuk penggunaan datum, WGS 1984 adalah datum yang paling populer 

digunakan yang salah satu alasannya adalah karena datum tersebut digunakan oleh 

sistem satelit navigasi global (Global Navigation Satellite System, GNSS) milik 

Amerika, yaitu GPS. 

2.4.4 Model Aplikasi SIG 

Sistem Informasi Geografis dalam perkembangannya sudah semakin maju. 

Aplikasi SIG sudah hampir menyentuh sendi-sendi kehidupan, terutama dalam 

bidang perencanaan pembangunan, kesehatan, pertanian, militer, sosial budaya, 

hingga politik. Dengan adanya permodelan menggunakan SIG ini diharapkan dapat 

memantau suatu perkembangan tiap-tiap daerah. Dibawah ini beberapa contoh 

model aplikasi SIG, antara lain: 
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a. Bidang Kebencanaan  

 

Gambar 2.29 Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi Jawa Tengah dan 

DIY 

(Darminto 2010) 

Penggunaan teknologi dalam bidang kebencanaan paling umum adalah untuk 

memetakan kawasan-kawasan rawan atau beresiko bencana, peta jalur evakuasi, 

peta rencana kontigensi dan lain-lain. Gambar 2.29 merupakan salah satu contoh 

penggunaan SIG dalam mitigasi dan penanggulangan bencana. Pembuatan peta 

tersebut akan membantu dalam mengidentifikasi lokasi-lokasi yang memiliki 

tingkat risiko paling besar. Sehingga pemerintah dapat mengambil tindakan yang 

lebih efektif dan efisien pada lokasi-lokasi yang memiliki tingkat risiko tinggi 

tertama pada daerah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Selain itu 

masyarakat dapat meningkatkan kewaspadaan jika terjadi sesuatu yang tidak 

diinginkan. 
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b. Bidang Kesehatan  

Dalam bidang kesehatan juga telah menggunakan teknologi GIS dalam 

membantu efektifitas pengambilan kebijakan dalam meningkatkan pelayanan 

kesehatan ataupun dalam rangka menanggulangi wabah penyakit tertentu. Model 

aplikasi SIG dalam bidang kesehatan antara lain memetakan sebaran pusat-pusat 

pelayanan keshatan masyarakat (rumah sakit, puskesmas, hingga posyandu atau 

pustu), sebaran kepadatan penduduk, sebaran pemukiman kumuh dan lai-lain 

seperti pada Gambar 2.30 

  

Gambar 2.30 Peta Jangkauan Pelayanan Kesehatan 

(Modul Pelatihan SIG, PT. Geomatik Makasar) 

Peta jangkauan pelayanan kesehatan akan membatu masyarakat daerah tersebut 

yang akan menuju ke pusat-pusat pelayanan tertentu. Selain itu apabila terjadi 

bencana di daerah tersebut maka akan mempermudah pendistribusian bantuan 

kesehatan dari pusat pelayanan ke daerah-daerah yang terkena bencana. 
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c. Bidang Perencanaan Pembangunan  

Bidang perencanaan pembangunan merupakan sektor yang paling giat dalam 

menggunakan teknologi SIG, dimana hal ini sangat mempermudah perencana 

dalam mengelola data dan informasi yang sedemikian banyak dan berseri. Sehingga 

membantu para perencana dalam hal penghematan biaya, waktu dan tenaga serta 

memudahkan dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang efektif untuk diterapkan 

di lingkungan atau daerah perencanaanya. 

 

Gambar 2.31 Peta Topografi Kabupaten Bantul Tahun 2011 

(Sumber: DPPKA 2015) 

Peta topografi (Gambar 2.31) merupakan salah satu contoh model aplikasi dalam 

bidang perencanaan pembangunan. Peta tersebut akan membantu perencana dalam 

membangun di lokasi yang strategis, aman, dan mudah dijangkau. Permodelan lain 

dalam bidang ini yaitu peta kondisi eksisting, peta kesesuaian lahan baik untuk 

pertanian, penempatan fasilitas tertentu, industri, ataupun perencanaan jaringan 

jalan.
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5 BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian pola kelongsoran akibat likuifaksi di daerah 

Petobo, Sulawesi Tengah, dapat disimpulkan bahwa:  

a. Dari hasil pengujian uji karakteristik tanah disimpulkan bahwa jenis tanah 

yang ada pada wilayah tersebut merupakan jenis pasir bergradasi buruk, 

sedikit atau tidak mengandung butiran halus yang biasa disebut dengan 

tanah nonplastis (nonkohesif).  Jenis tanah bergradasi buruk cenderung 

tidak stabil dan lebih rentan terhadap likuifaksi dibandingkan dengan jenis 

tanah yang bergradasi baik.  

b. Hasil pengujian kuat geser tanah dengan menggunakan metode Uji 

Triaksial Unconsolidated-undrained didapatkan hasil pada wilayah 

tersebut secara berturut-turut 100,22 kPa, 62,93 kPa, 57,43 kPa, 108,20 kPa 

dan 94,80 kPa, yang mana dengan rentan hasil kuat geser tersebut 

menyatakan tanah pada wilayah tersebut berpotensi mengalami likuifaksi.  

c. Jenis kelongsoran yang terjadi di wilayah Petobo merupakan jenis tanah 

longsor aliran yang mana disebabkan oleh getaran gempa yang memicu 

meningkatnya tekanan air pori yang mengakibatkan susunan partikelnya 

cenderung melonggar dan menyerap air (likuifaksi), hal ini menyebabkan 

tanah menjadi bubur. 

5.2 Saran 

a. Untuk penelitian selanjutnya pengolahan data bisa menggunakan 

Rocscience 3D agar hasil yang didapat bisa lebih jelas.  

b. Menggunakan data acuan yang terupdate dengan waktu penelitian 

berlangsung.  

c. Bisa lebih memperhatikan lagi peralatan yang digunakan di laboratorium, 

agar bisa mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian.  
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