
  6 

  

BAB II   STUDI PUSTAKA 
 

2. 1. TINJAUAN UMUM 

Suatu konstruksi bangunan sipil selalu berdiri di atas tanah dasar yang akan 

menerima dan menahan beban dari keseluruhan struktur di atasnya. Tanah memiliki 

karakteristik dan sifat-sifat yang berbeda dari satu lokasi dengan lokasi lainnya. Bahkan 

dalam satu lokasi yang berdekatan pun seringkali dijumpai kondisi tanah yang berbeda 

misalnya dari parameternya atau kedalaman tiap lapisannya. Sehingga hal ini merupakan 

suatu tantangan bagi perekayasa konstruksi untuk memahami perilaku tanah yang 

dihadapi. 

 Kondisi geologis, topografi dan karakteristik tanah menjadi faktor utama dalam 

tinjauan keamanan suatu struktur bangunan yang terletak di atas lereng. Karena dengan 

kondisi tanah yang demikian, serta dengan mendapatkan beban dari struktur di atasnya 

maka kestabilan tanah dapat terganggu. 

2. 2. STABILITAS LERENG (SLOPE STABILITY) 

Permukaan tanah yang tidak datar, yaitu memiliki kemiringan tertentu terhadap 

bidang horisontal dapat menyebabkan komponen berat tanah yang sejajar dengan 

kemiringan bergerak kearah bawah. Bila komponen berat tanah tersebut cukup besar 

kelongsoran tanah dapat terjadi seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.1, yaitu tanah 

dalam zona a, b, c, d, e dapat tergelincir. Dengan kata lain, gaya dorong (driving force) 

melampaui gaya yang berlawanan dari kekuatan geser tanah sepanjang bidang longsor.      

( Braja M. Das, Mekanika Tanah 2 ) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1. Kelongsoran talud 
 

   Dalam setiap kasus, tanah yang tidak datar akan menghasilkan komponen gravitasi 

dari berat yang cenderung menggerakkan masa tanah dari elevasi yang lebih tinggi ke 
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elevasi yang lebih rendah. Rembesan dapat merupakan pertimbangan yang penting dalam 

bergeraknya tanah apabila terdapat air. Gaya – gaya gempa kadang – kadang juga penting 

dalam analisis stabilitas. Beberapa gaya ini menghasilkan tegangan geser pada seluruh 

massa tanah, dan suatu gerakan akan terjadi kecuali tahanan geser pada setiap permukaan 

runtuh yang mungkin terjadi lebih besar dari tegangan geser yang bekerja. (Joseph E. 

Bowles, Sifat – Sifat Fisis dan Geoteknis Tanah) 

Faktor-faktor penyebab kelongsoran secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu 

akibat pengaruh luar (external effect) dan akibat pengaruh dalam (internal effect). 

Penjelasan mengenai dua hal tersebut dipaparkan sebagai berikut : 

a. Gangguan luar, yang meliputi : 

(1) Getaran yang ditimbulkan gempa bumi, peledakan, kereta api, dan lain-lain. 

(2) Pembebanan tambahan, terutama disebabkan aktifitas manusia misalnya 

adanya bangunan atau timbunan di atas tebing. 

(3) Hilangnya penahan lateral, yang dapat disebabkan oleh pengikisan (erosi 

sungai, pantai) atau penggalian. 

(4) Hilangnya tumbuhan penutup yang dapat menimbulkan alur pada beberapa 

daerah tertentu yang akan mengakibatkan erosi dan akhirnya akan terjadi 

longsoran. 

b. Gangguan dalam, yang meliputi : 

(1) Naiknya berat massa tanah batuan, masuknya air ke dalam tanah menyebabkan 

terisinya rongga antar butir sehingga massa tanah bertambah. 

(2) Larutnya bahan pengikat butir yang membentuk batuan oleh air, misalnya 

perekat dalam batu pasir yang dilarutkan air sehingga ikatannya hilang. 

(3) Naiknya muka air tanah, muka air dapat naik karena rembesan yang masuk 

pada pori antar butir tanah yang menyebabkan tekanan air pori naik sehingga 

kekuatan gesernya turun.  

(4) Pengembangan tanah, rembesan air dapat menyebabkan tanah mengembang 

terutama untuk tanah lempung. 

(5) Pengaruh Geologi 

Proses geologi dalam pembentukan lapisan-lapisan kulit bumi dengan cara 

pengendapan sedimen ternyata memungkinkan terbentuknya suatu lapisan 

yang potensial mengalami kelongsoran.   
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(6) Pengaruh Morfologi 

Variasi bentuk permukaan bumi yang meliputi daerah pegunungan dan 

lembah dengan sudut kemiringan permukaannya yang cenderung besar, 

maupun daerah dataran rendah yang permukaannya cenderung datar, ternyata 

memiliki peranan penting dalam menentukan kestabilan daerah tersebut 

sehubungan dengan kasus kelongsoran. Secara logis daerah dengan 

kemiringan besar lebih potensial mengalami kelongsoran dibanding daerah 

datar, sehingga kasus kelongsoran seringkali ditemui di daerah gunung atau 

perbukitan, dan pada pekerjaan galian atau timbunan yang memiliki sudut 

kemiringan besar. Kestabilan lereng terganggu akibat lereng yang terlalu 

terjal, perlemahan pada kaki lereng dan tekanan beban yang berlebihan di 

kepala lereng. Hal tersebut bisa terjadi karena erosi pada kaki lereng dan 

kegiatan penimbunan atau pemotongan lereng yang dilakukan manusia. 

(7) Pengaruh Proses Fisika 

Perubahan temperatur, fluktuasi muka air tanah musiman, gaya gravitasi dan 

relaksasi tegangan sejajar permukaan, ditambah dengan proses oksidasi dan 

dekomposisi akan mengakibatkan suatu lapisan tanah kohesif lambat laun 

tereduksi kekuatan gesernya terutama nilai kohesi (c) dan sudut geser 

dalamnya (Ø). 

(8)  Pengaruh Air Dalam Tanah 

Keberadaan air dapat dikaitkan sebagai faktor dominan penyebab terjadinya 

kelongsoran, karena hampir sebagian besar kasus kelongsoran melibatkan air 

di dalamnya. 

a. Tekanan air pori memiliki nilai besar sebagai tenaga pendorong 

terjadinya kelongsoran, semakin besar air pori semakin besar pula 

tenaga pendorong. 

b. Penyerapan maupun konsentrasi air dalam lapisan tanah kohesif dapat 

melunakkan lapisan tanah tersebut yang pada akhirnya mereduksi nilai 

kohesi dan sudut geser dalam sehingga kekuatan gesernya berkurang. 

Aliran air dapat menyebabkan erosi yaitu pengikisan lapisan oleh aliran air 

sehingga keseimbangan lereng menjadi terganggu. 
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Secara lebih umum, faktor-faktor yang menyebabkan ketidakstabilan lereng dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut : 

1. Faktor-faktor yang menyebabkan naiknya tegangan.  

Meliputi naiknya berat unit tanah karena pembasahan, adanya tambahan beban 

eksternal misalnya bangunan, bertambahnya kecuraman lereng karena erosi alami 

atau karena penggalian, dan bekerjanya beban goncangan.  

2. Faktor-faktor yang menyebabkan turunnya kekuatan. 

Penurunan atau kehilangan kekuatan dapat terjadi karena adanya absorbsi air, 

kenaikan tekanan pori, beban goncangan atau beban berulang, pengaruh 

pembekuan dan pencairan, hilangnya sementasi material, proses pelapukan, 

hilangnya kekuatan karena regangan berlebihan pada lempung sensitif. (I.S Dunn, 

L.R Anderson, dan F.W Kiefer, Dasar-dasar Analisis Geoteknik) 

 Tipe keruntuhan lereng yang paling penting ditunjukkan pada Gambar 2.2. Dalam 

kelongsoran rotasi (rotational slip) bentuk permukaan runtuh pada potongannya dapat 

berupa busur lingkaran atau kurva bukan lingkaran. Pada umumnya, kelongsoran lingkaran 

berhubungan dengan kondisi tanah yang homogen dan longsoran bukan lingkaran 

berhubungan dengan kondisi tidak homogen. Kelongsoran translasi (translational slip) dan 

kelongsoran gabungan (compound slip) terjadi bila bentuk permukaan runtuh dipengaruhi 

oleh adanya kekuatan geser yang berbeda pada lapisan tanah yang berbatasan. (R.F.Craig, 

Mekanika Tanah ) 

 

 

 

Gambar 2. 2. Tipe-tipe keruntuhan lereng 
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Bagian-bagian longsoran menurut Varnes, 1978 dalam Karnawati, 2001 ditunjukkan 

sebagai berikut : 

Tabel 2. 1. Bagian-Bagian longsoran 

No. Nama Definisi 

1. Mahkota longsoran Daerah yang tidak bergerak dan berdekatan dengan 

bagian tertinggi dari tebing utama longsoran (main 

scrap). 

2. Tebing utama longsoran 

(main scrap) 

Permukaan lereng yang curam pada tanah yang 

tidak terganggu dan terletak pada bagian atas dari 

longsoran. 

3. Puncak longsoran (top) Titik tertinggi terletak di antara kontak material 

yang bergerak / pindah (displaced material) dengan 

tebing utama longsoran (main scrap). 

4. Kepala longsoran (head) Bagian atas dari longsoran sepanjang kontak antara 

material yang bergerak / pindah (displaced material) 

dengan tebing utama longsoran (main scrap). 

5. Tebing minor (minor scrap) Permukaan yang curam pada material yang bergerak 

/ pindah (displaced material) dengan tebing utama 

longsoran (main scrap). 

6. Tubuh utama (main scrap) Bagian longsoran pada material yang bergerak / 

pindah (displaced material) yang merupakan bidang 

kontak antara bidang gelincir (surface of rapture), 

tebing utama longsoran dan jari permukaan / bidang 

gelincir. 

7. Kaki longsoran (foot) Bagian dari longsoran yang bergerak mulai dari jari 

bidang gelincir dan bersentuhan dengan permukaan 

tanah asli. 

8. Ujung longsoran (tip) Titik pada jari kaki longsoran yang letaknya paling 

jauh dari puncak longsoran (top). 

9. Jari kaki longsoran (toe) Bagian paling bawah longsoran yang biasanya 

berbentuk lengkung (kurva) yang berasal dari 

material longsoran yang bergerak / berpindah 

(displaced material) letaknya paling jauh dari tebing 
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No. Nama Definisi 

10. Permukaan / bidang gelincir 

(surface of rupture) 

Permukaan yang dibentuk oleh batas bawah material 

yang bergerak / pindah di bawah permukaan tanah 

asli. 

11. Jari dari permukaan / bidang 

gelincir (toe of surface of 

rupture) 

Bidang kontak antara bagian bawah dari permukaan 

/ bidang gelincir longsoran dengan tanah asli. 

12. Permukaan pemisah (surface 

of separation) 

Bagian dari permukaan tanah asli yang bersentuhan 

dengan kaki longsoran. 

13. Material yang bergerak / 

pindah (displaced material) 

Material yang bergerak dari posisi asli yang 

digerakkan oleh longsoran yang dibentuk oleh 

massa yang tertekan (depleted mass) dan akumulasi 

massa (accumulation). 

14. Daerah yang tertekan (zone 

of depletion) 

Daerah longsoran yang terdapat di dalam material 

yang bergerak / pindah (displaced material) dan 

terletak di bawah permukaan tanah asli (original 

ground surface) 

 

15. Daerah akumulasi (zone of 

accumulation) 

Daerah longsoran yang terdapat terdapat di dalam 

material yang bergerak / pindah (displaced material) 

dan terletak di bawah permukaan tanah asli (original 

ground surface). 

16. Penekanan (depletion) Volume yang terbentuk oleh tebing utama longsoran 

(main scrap), massa yang tertekan (depleted mass) 

dan pemukaan tanah asli. 

17. Massa yang tertekan 

(depleted mass) 

Volume dari material yang bergerak / pindah 

(displaced material) yang bersentuhan dengan 

permukaan / bidang gelincir tetapi berada di bawah 

permukaan tanah asli. 

18. Akumulasi (accumulation) Volume dari material yang bergerak / pindah 

(displaced material) yang terletak di atas permukaan 

tanah asli. 
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No. Nama Definisi 

19. Sayap (flange) Material yang tidak mengalami pergerakan yang 

berdekatan dengan sisi samping permukaan / bidang 

gelincir. 

20. Permukaan tanah asli 

(original ground surface) 

Permukaan lereng sebelum terjadi longsoran. 

 

 

Gambar 2. 3. Bagian-bagian longsoran 
Sumber : Varnes, 1978 dalam Karnawati, 2001 

2. 3. AIR TANAH 

Keberadaan air dalam tanah dapat dikatakan sebagai faktor dominan sebagai 

penyabab terjadinya kelongsoran karena sebagian besar kasus kelongsoran melibatkan air 

di dalamnya. Tekanan air pori memiliki nilai besar sebagai tenaga pendorong terjadinya 

kelongsoran. Dengan adanya air dalam lapisan tanah akan menyebabkan berkurangnya 

nilai kohesi dan sudut geser tanah sehingga kuat gesernya berkurang.  

Unsur air, udara, atau es merupakan media perantara saja dari gerakan tanah tersebut 

yang sifatnya mengurangi nilai kekuatan (strength) dari material serta membuat tanah 

menjadi bersifat plastis dan seperti cairan. 

Banyaknya dan distribusi air di dalam tanah mempunyai pengaruh yang sangat besar 

terhadap sifat – sifat fisis dari tanah. Kemampuan suatu tanah mendukung beban pondasi 

dapat berbeda sampai beberapa ratus persen, tergantung pada besarnya kadar air dan jenis 
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tanah. Stabilitas dari lereng alam maupun lereng buatan sangat dipengaruhi oleh adanya 

tekanan air. 

2. 4. PENYELIDIKAN TANAH DENGAN GEOLISTRIK 

 
Metode Resistivitas Elektrik 

   Metode resistivitas elektrik menggunakan arus listrik bolak-balik berfrekuensi 

rendah dari elektrode arus yang dialirkan ke bawah permukaan bumi dan diamati besarnya 

arus serta tegangan yang ditimbulkan sesuai dengan konduktivitas batuannya. Penyelidikan 

dengan geolistirk dapat menduga lapisan tanah dan ketebalannya dengan mengetahui sifat 

fisik tahanan dari batuan di bawah permukaan tanah. 

   Metode resistivitas biasanya digunakan untuk mengetahui variasi resistivitas secara 

vertikal (vertical electrical sounding / VES) dan horisontal (electrical mapping). Metode 

ini dapat digunakan untuk menduga jebakan air tanah - yang bersifat mengurangi nilai 

kekuatan dari material tanah dan membuatnya menjadi bersifat plastis sehingga mudah 

bergerak, penyebaran mineral dan struktur patahan pada kondisi geologi tertentu. Pada 

prakteknya, metode resistivity memiliki konfigurasi elektroda tertentu yang disesuaikan 

dengan kebutuhan dan kondisi topografi lapangan. Misalnya konfigurasi Schlumberger 

lebih tepat digunakan untuk melihat variasi resistivitas vertikal disamping kondisi 

topografi yang agak datar. Konfigurasi Wenner dan dipole-dipole biasanya digunakan 

untuk mengetahui variasi resistivitas semu secara lateral. 

 

Pengambilan / cara pengukuran data dengan metode konfigurasi Schlumberger atau 

Vertical Electrical Sounding (VES) : 

 Konfigurasi ini dipakai untuk menduga variasi lapisan batuan (gambaran litologi) 

secara vertikal di bawah titik, sedangkan penyebaran secara lateral suatu satuan litologi 

dapat diperoleh dengan korelasi satu titik sounding terhadap titik sounding lainnya. 

Kedalaman pendugaan berkorelasi positif dengan jarak rentangan elektroda. Semakin 

dalam pendugaan yang dicari, maka semakin jauh jarak yang direntangkan. Cara ini 

memakai empat buah elektroda (dua elektroda tembaga dan dua elektroda besi). Elektroda 

potensial (tembaga) dibentangkan pada jarak tertentu, dimulai dari yang terpendek 

(misalnya L/2 = 0,5 meter) dan digerakkan membesar secara gradual dan simetris sampai 

bentang yang diinginkan sesuai dengan terget penetrasi yang dicari, mengikuti tabel 

konstanta Schlumberger. 
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  Gambar 2. 4. Skema elektroda menurut cara Schlumberger. 
 

  Keterangan : 

 V : Voltmeter    MN : Elektroda potensial (tembaga). 

 I   : Ampere meter    AB  : Elektroda arus (besi). 

 K  : jarak bentang elektroda potensial (tembaga). 

 L   : jarak bentang elektroda arus (besi). 

 

Berdasarkan data beda potensial (ΔV) dan kuat arus (I) hasil pengukuran lapangan, 

dihitung nilai tahanan jenis semu dengan formulasi : 

I
VCa

Δ
=ρ ....................................(Rumus 2. 1) 

 

Dengan ρa :  tahanan jenis semu batuan (ohm - meter) 

  ΔV :  tegangan (MV) 

  I :  arus (MA) 

  C :  konstanta Schlumberger (tergantung jarak dan susunan elektroda). 

 

Pengolahan Data 

 Seperti terlihat pada rumus diatas, harga tahanan jenis yang diamati adalah tahanan 

jenis semu (ρa). Harga tahanan jenis semu dapat lebih kecil atau lebih besar dari harga 

tahanan jenis aktual / sebenarnya. Untuk dapat mengubah tahanan jenis semu menjadi 

tahanan jenis aktual dapat dilakukan secara manual berdasarkan kurva baku maupun 

dengan cara digital melalui komputer, yaitu dengan software Schlumberger O’neil 

Geoelectrical Data Analysis. 
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Cara manual / berdasarkan Kurva Baku 

Langkah analisisnya adalah sebagai berikut : 

• Harga tahanan semu yang diperoleh dari hasil perhitungan diplot pada kertas 

logaritma, dengan nilai tahanan jenis semu (ρa) pada sumbu tegak dan nilai ½ L 

pada sumbu datar. 

• Dibuat kurva mulus melalui titik – titik hasil pengeplotan tersebut. 

• Perkirakan harga – harga ρ1, ρ2 dan ρ3. 

• Untuk mengetahui harga tahanan jenis sebenarnya dilakukan pencocokan kurva 

(curve-matching) antara kurva lapangan dengan kurva standart (master-curve). Pilih 

kurva baku yang sesuai dari kumpulan kurva baku yang tersedia, dan tentukan 

nomor kode kurva baku. 

• Himpitkan kurva hasil pengeplotan dengan kurva baku yang telah dipilih, kemudian 

tentukan nilai ρ1, ρ2, ρ3 dan ρa sesuai dengan jumlah pelapisan tanah dan 

kedalaman setiap lapisan. 

• Kedalaman lapisan batuan dapat ditentukan dari kurva yang telah dibuat, sedangkan 

ketebalan lapisan dapat dicari dengan mengurangi kedalaman lapisan tersebut 

dengan ketebalan lapisan sebelumnya. 

2. 5. METODE ELEMEN HINGGA 

      Untuk menganalisa perilaku kelongsoran tanah digunakan bantuan software program 

geoteknik Plaxis yang menggunakan analisis elemen hingga (finite element analysis), 

dimana tahap-tahapan pergerakan tanah dapat mungkin diketahui. Diskretisasi dilakukan 

untuk membagi suatu sistem massa menjadi konfigurasi elemen-elemen kecil terhingga 

yang akan menghasilkan suatu harga pendekatan terhadap keadaan sesungguhnya. Titik 

potong sisi-sisi elemen disebut titik-titik, dan pertemuan antara elemen-elemen disebut 

garis titik. 

Proses deskritisasi menyangkut prinsip-prinsip : 

 Pembagian 

 Kesinambungan 

 Kompatibilitas 

 Konvergensi 

 Kesalahan 
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 Proses deskritisasi tidak lain hanyalah suatu pendekatan. Konsekuensinya, hasil yang 

kita peroleh bukanlah suatu solusi eksak. Harga penyimpangan disebut suatu kesalahan, 

dan kesalahan ini menjadi semakin kecil bila elemen yang dipergunakan banyak dan makin 

kecil. (Ir. Winarni Hadiprayitno dan Ir. Paulus P. Raharjo MSCE, Pengenalan Metode 

Elemen Hingga pada Teknik Sipil ) 

      Model plain strain digunakan pada struktur dengan potongan melintang yang 

seragam dan menghubungkan skema tegangan dan pembebanan pada sekitar daerah 

potongan melintang. Elemen tanah dimodelkan dengan elemen segi tiga yang mempunyai 

6 titik sebagai elemen untuk analisis 2 dimensi. 

 

Gambar 2. 5. Posisi nodes (titik-titik) dan titik tegangan pada elemen tanah 
 
      Model Mohr – Coulomb dipilih sebagai pendekatan perilaku tanah secara umum. 

Model ini memasukkan 5 parameter yaitu modulus Young (E), angka Poisson (υ), kohesi 

tanah (c), sudut geser tanah (Ø) dan sudut dilatansi (ψ). 

 (Haydar Arslan, Finite Element Study of Soil Structure Interface Problem, 

http://www.ejge.com) 
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Gambar 2. 6. Contoh meshing elemen tanah 
 

2. 6. DEFORMASI PADA TUMPUAN STRUKTUR 

 

      Gerakan tanah dapat disebabkan karena banyak hal, tetapi yang paling sering adalah 

karena adanya konsolidasi atau terjadi gelincir pada tanah di bawah tumpuan yang dapat 

menyebabkan pergeseran posisi pondasi sebagai tumpuan struktur. Semakin besar beban 

yang diterima tanah, akan semakin besar kemungkinan terjadinya konsolidasi dan gelincir 

pada bidang miringnya. Deformasi tumpuan dapat terjadi secara vertikal, horisontal 

maupun kombinasi keduanya. Besarnya penurunan jarang sekali sama untuk semua 

tumpuan suatu struktur. Apabila memang sama, struktur akan turun bersama-sama tanpa 

adanya perubahan gaya internal pada struktur sehingga tidak menimbulkan tegangan 

apapun pada struktur. Akan tetapi, yang umum terjadi tidaklah demikian. Tumpuan yang 

satu seringkali mengalami deformasi yang berbeda dengan tumpuan lainnya sehingga pada 

struktur statis tak tentu akan timbul perubahan gaya-gaya dalam (gaya geser dan momen 
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lentur). Jelas apabila perbedaan deformasi semakin besar, maka perubahan momen lentur 

internal juga akan makin besar.  

Seperti halnya pada balok menerus, rangka kaku sangat peka terhadap bergesernya 

tumpuan. Perhatikan yang terdapat pada gambar, berbagai jenis gerakan tumpuan (vertikal, 

horisontal, maupun rotasional) dapat menimbulkan momen pada rangka kaku. Semakin 

besar perbedaan penurunan, akan semakin besar pula momen sekunder yang 

ditimbulkannya. Apabila gerakan ini tidak diantisipasi sebelumnya, momen tersebut dapat 

menyebabkan keruntuhan pada rangka. ( Daniel L. Schodek, Struktur ). 

      Pada penelitian ini akan diselidiki efek dari deformasi tumpuan/pondasi terhadap 

besarnya perubahan gaya dalam (internal force) pada struktur rumah tinggal di lokasi 

penelitian yaitu di Perumahan Taman Sentosa, Gunungpati,  Semarang. 

 

 

Gambar 2. 7. Efek deformasi tumpuan pada rangka satu bentang 
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Gambar 2. 8. Perilaku struktur akibat pergerakan tanah 
 

2. 7. PENINGKATAN STABILITAS LERENG 

 

      Jika efek dari pergeseran tumpuan/pondasi terhadap besarnya perubahan gaya dalam 

(internal force) pada struktur rumah tinggal cukup besar dan dapat mengakibatkan struktur 

menjadi kolaps, maka diperlukan upaya penanganan untuk mencegah terjadinya pergeseran 

pondasi yang disebabkan oleh pergerakan tanah lereng. 

 Stabilitas lereng dapat ditingkatkan dari kemungkinan gerakan tanah dengan cara 

(Dwiyanto, 2002) : 

a. Memperkecil gaya atau momen penggerak dengan jalan merubah bentuk lereng. 

Yaitu dengan membuat jadi lebih landai atau mengurangi sudut kemiringan lereng 

atau memperkecil ketinggian lereng. 

b. Memperbesar gaya atau momen penahan dengan perkuatan tanah, misalnya dengan 

cara: 

 Membuat DPT untuk menahan tekanan tanah aktif yang menyebabkan longsor. 

 Geotekstil, yaitu lembaran disusun berlapis untuk menahan tekanan tanah pada 

lereng. 
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 Dengan grouting, menyuntikkan semen ke dalam lubang bor pada sepanjang 

lereng labil untuk meningkatkan kuat geser tanah dan kohesi antar butiran 

tanah. 

 Menanam tiang pancang pada permukaan lereng yang labil. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




