
 
 

 53

BAB III 

ANALISA DATA DAN PENYELIDIKAN AWAL 

 

 
3.1. Umum 

 Dalam bab ini akan dibahas mengenai analisa data yang didapat meliputi klasifikasi 

tiap lapisan tanah berdasar pada sifat sifat fisik tanah, sifat sifat teknik tanah, serta 

penyebaran tiap lapisan tanah berdasar hasil pemboran dan penyondiran. Stratifikasi tanah 

akan memberikan penjelasan gambaran mengenai penyebaran tanah berdasar pada analisa 

terhadap data data yang ada. 

Penyelidikan awal mengenai penyebab longsoran akan dapat dilaksanakan setelah 

analisa data yang meliputi data geometri lereng dan data tanah dapat diselesaikan. 

Identifikasi penyebab longsoran yang terjadi pada lereng  dapat memberikan gambaran 

mengenai langkah langkah stabilisasi yang akan diambil. Penyelidikan awal ini  akan 

meliputi perhitungan analisis kestabilan lereng yang dihitung baik secara manual dan 

dengan menggunakan program PLAXIS versi 7.11. 

 

3.2. Analisa Data Tanah   

 Analisa data ini akan memberikan penjelasan mengenai hasil penyelidikan  tanah di 

lereng sungai Bengawan Solo di Desa Kanor yang diperoleh secara langsung dari 

laboratonium mekanika tanah Universitas Diponegoro di Semarang, yang mana  data 

tersebut diambil berdasarkan hasil penyelidikan di lapangan maupun di laboratorium. 

Analisa data ini diperlukan untuk analisis dan desain stabilisasi tanah yang akan 

diterapkan. 

 

 3.2.1. Hasil Soil Test 

 Data tanah yang dianalisis didapatkan dari pemboran di lokasi kelongsoran lereng 

sungai Bengawan Solo yang terdapat di Desa Gedong Arum Kecamatan Kanor Kabupaten 

Bojonegoro . Pemboran dilaksanakan sebanyak tiga titik oleh Laboratorium Mekanika 

Tanah Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang yang kemudian menghasilkan 

data-data tanah seperti pada tabel 4.1. 
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Dari hasil soil test  dapat dilihat data data mengenai sifat sifat fisik tanah yang meliputi 

water content, unit weight, dry unit weight,sub unit weight, porosity serta void ratio.  

 Sistem klasifikasi UNIFIED memberikan aturan bahwa tanah digolongkan berbutir 

halus apabila lebih dari 50% dari berat sample lolos ayakan No. 200, dan sebaliknya jika 

lebih dari 50% tertahan saringan No.200 maka digolongkan tanah berbutir kasar. Hasil 

analisa saringan pada sampel tanah BH-2 menunjukan bahwa lebih dari 50% tanah di 

setiap kedalaman pada tiap tiap titik bor lolos ayakan N0.200. Maka sampel tanah BH-2 

tersebut dapat didefinisikan sebagai tanah berbutir halus. 

 Pemeriksaan Atterberg Limit digunakan untuk mendapatkan nilai batas cair (Liquid 

Limit), batas plastis (Plastic limit) dan indeks plastisitas (Plasticity Indeks) yang dapat 

berguna untuk klasifikasi tanah. Dari data data nilai batas cair (Liquid Limit) dan indeks 

plastisitas (Plasticity Indeks) yang terdapat pada gambar3.1 tersebut tiap tiap kedalaman 

kemudian diplotkan pada bagan plastisitas (grafik Casagrande ) atau bagan sistem 

klasifikasi UNIFIED. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.1 Ploting data plasticity index (PI) dan liquid limit (LL) sample BH-2 

pada bagan plastisitas 

  

 Pemerikasaan atterberg limit hanya dilakukan pada titik BH-2 hingga kedalam 20 

meter , dan dari hasil ploting data  plasticity index (PI) serta liquid limit (LL) pada bagan 

plastisitas maka dapat ditarik garis besar klasifikasi sample tanah pada BH-2 adalah 

sebagai berikut : 
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1. Sampel tanah pada kedalaman 0 – 8 meter masuk pada kelompok OH, atau 

dengan nama umum lempung organik dengan plastisitas sedang sampai tinggi.  

2. Sampel tanah pada kedalam 8 – 20 meter masuk pada golongan CH atau 

dengan nama umum lempung anorganik dengan plastisitas tingi, lempung 

gemuk (fat clays). 

Secara umum dapat dikatakan bahwa pada sample BH-2 pada lokasi kelongsoran lereng 

sungai Bengawan Solo Desa Gedong Arum Kecamatan Kanor ini hingga kedalaman 20 

meter adalah jenis tanah lempung dengan plastisitas tinggi. 

 

3.2.2. Hasil Boring 

Pemboran dilakukan sebanyak 3 titik, dengan kedalaman untuk BH-1 sedalam 30 m, 

BH-2 sedalam 33 m, serta BH-3 sedalam 30 m, dari hasil pemboran dapat ditarik garis 

besar kondisi lapisan tanah sebagai berikut : 

 

1. Titik Bor BH-1.  

 Kedalaman pengeboran yang dilakukan mencapai -30 m dari permukaan tanah 

setempat. 
Tabel 3.2. Hasil Pemboran Pada BH-1 

Kedalaman Tebal Material Diskripsi N-SPT 

0,00 – 3,50 m 3,50 m LEMPUNG Coklat, teguh 8 

3,50 m – 6,00 m 2,50 m LEMPUNG
Coklat keabu abuan, 

teguh 
8 

6,00 m –16,00 m 10,00 m LEMPUNG Abu abu, teguh 5-6 

16,00 m – 22,70 m 6,70 m 
LEMPUNG 

kepasiran 

Hitam, teguh sampai 

kaku 
9 

22,70 m – 26,00 m 3,30 m LEMPUNG
Coklat, teguh sampai 

kaku 
11 

26,00 m – 30,00 m 4,00 m LEMPUNG
Abu abu, kaku sampai 

sangat kaku 
19 

 

Muka Air Tanah ( MAT ) pada titik bor BH-1 didapat pada kedalaman 1,5 m dari 

permukaan tanah setempat. 
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2. Titik Bor BH-2 

 Kedalaman pengeboran yang dilakukan mencapai -33 m dari permukaan tanah 

setempat 
Tabel 3.3. Hasil Pemboran Pada BH-2 

Kedalaman Tebal Material Diskripsi N-SPT 

0,00 – 7,00 m 7,00 m LEMPUNG
Coklat, lunak sampai 

kaku 
4-11 

7,00 m – 9,50 m 2,50 m 
LEMPUNG 

kepasiran 
Abu abu, teguh 9 

9,50 m –24,00 m 14,50 m LEMPUNG
Abu abu, teguh 

sampai kaku 
6-12 

24,00 m – 30,00 m 6,00 m LEMPUNG 
Abu abu kehijauan, 

kaku 
15 

30,00 m – 33,00 m 3,00 m LEMPUNG
Abu abu, kaku sampai 

sangat kaku 
20 

 

Sama dengan BH 1, muka Air Tanah ( MAT ) pada titik bor BH-2 didapat pada kedalaman 

1,5 m dari permukaan tanah setempat. 

 

3. Titik Bor BH-3. 

 Kedalaman pengeboran yang dilakukan mencapai -30 m dari permukaan tanah 

setempat. 
Tabel 3.3. Hasil Pemboran Pada BH-3 

Kedalaman Tebal Material Diskripsi N-SPT 

0,00 – 3,00 m 3,00 m 
LEMPUNG 

kepasiran 
Coklat, teguh 11 

3,00 m – 12,00 m 9,00 m LEMPUNG 
Hitam kecoklatan, 

teguh sampai kaku 
14-18 

12,00 m –24,00 m 12,00 m LEMPUNG
Abu abu, teguh 

sampai kaku 
6-12 

24,00 m – 30,00 m 6,00 m LEMPUNG 
Abu abu kehitaman, 

teguh sampai kaku 
8-14 

 



 
 

 58

Tabel 3.3. lanjutan 

24,00 m – 30,00 m 6,00 m LEMPUNG
Abu abu, kaku sampai 

sangat kaku 
13-18 

 

Muka Air Tanah ( MAT ) pada titik bor BH-3 didapat pada kedalaman 9,50 m dari 

permukaan tanah setempat. 
 

 3.2.3. Hasil Sondir 

Tes sondir dilakukan untuk mendapatkan elevasi tanah keras, sama halnya  dengan 

pemboran, sondir dilakukan sebanyak 3 titik, dengan kedalaman untuk S-1 sedalam 29.80 

m, S-2 sedalam 25 m, serta S-3 sedalam 29.80 m, dari hasil penyondiran dapat ditarik garis 

besar kondisi lapisan tanah, sebagai berikut: 
 

1. Titik sondir S.1 

 Untuk titik sondir S.1, kedalaman yang dapat dilaksanakan mencapai kedalaman –

29.80 m dari permukaan tanah setempat dengan tahanan konus ( Conus Resistance ) qc = 

89 kg/cm2 dan jumlah hambatan pelekat / geser ( Total Frictions )  = 1732 kg/cm. 
 

 
Tabel 3.4. Hasil Sondir S-1 

Kedalaman 
Tahanan Qonus 

(qc) 
Konsistensi 

0,.00 m -7,60 m 4 kg/cm2 - 10 kg/cm2 Medium Stiff 

7,80 m - 21,60 m 11 kg/cm2 - 19 kg/cm2 Stiff 

21,80 m - 25,40 m 21 kg/cm2 - 40 kg/cm2 Very Stiff 

24,40 m – 29,80 m 44 kg/cm2 - 88 kg/cm2 Hard 

 

 

2. Titik sondir S.2 

 Untuk titik sondir S.2, kedalaman yang dapat dilaksanakan mencapai kedalaman –

25.00 m dari permukaan tanah setempat dengan tahanan konus ( Conus Resistance ) qc = 

40 kg/cm2 dan jumlah hambatan pelekat / geser ( Total Frictions )  = 1384 kg/cm. 

 

 

 



 
 

 59

Tabel 3.5. Hasil Sondir S-2 

Kedalaman 
Tahanan Qonus 

(qc) 
Konsistensi 

0,.00 m -4,60 m 7 kg/cm2 - 10 kg/cm2 Medium Stiff 

4,80 m - 21,80 m 11 kg/cm2 - 17 kg/cm2 Stiff 

22,00 m - 25,0 m 22 kg/cm2 - 40 kg/cm2 Very Stiff 
 

 
3. Titik sondir S.3 

 Untuk titik sondir S.3, kedalaman yang dapat dilaksanakan mencapai kedalaman –

29.80 m dari permukaan tanah setempat dengan tahanan konus ( Conus Resistance ) qc = 

112 kg/cm2 dan jumlah hambatan pelekat / geser ( Total Frictions )  = 2208 kg/cm. 
 

Tabel 3.6. Hasil Sondir S-3 

Kedalaman 
Tahanan Qonus 

(qc) 
Konsistensi 

0,.00 m - 2,80 m 8 kg/cm2 - 10 kg/cm2 Medium Stiff 

3,00 m - 19,20 m 12 kg/cm2 - 20 kg/cm2 Stiff 

19,40 m - 25,60 m 21 kg/cm2 - 39 kg/cm2 Very Stiff 

25,80 m – 29,80 m 42 kg/cm2 - 112 kg/cm2 Hard 

 

 Dari hasil sondir dapat digambarkan kedudukan lapisan lapisan tanah  berdasar 

pada  jenis tanah dan konsistensinya. Nampak pada gambar 3.2 kedudukan lapisan lapisan 

tanah miring ke arah lereng, dan tanah lempung yang lebih lunak berada diatas tanah 

lempung yang lebih keras. 

 

3.2.4. Interpretasi Stratifikasi Tanah 

 Lereng sungai Bengwan Solo di Desa Gedong Arum Kecamatan Kanor ini 

memiliki kemiringan 9o hingga 18o, dan dengan ketinggian lereng 2 m hingga 7m, sedang  

bronjong memiliki ketinggian hinga 6m dengan kemiringan hingga 60o. 

Pada analisa saringan  menunjukan bahwa lebih dari 80% lolos saringan No.200, 

atau berkisar dari 94.5% hingga 98% tanah pada lokasi lereng sungai Bengawan Solo  

termasuk dalam fraksi halus. 
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Gambar 3.2 Penampang Lapisan Tanah 
 

Material tanah dasar dilokasi penyelidikan longsoran terdiri lempung dan lempung 

kepasiran dengan konsistensi lunak hingga sangat keras. Jenis tanah tersebut berwarna 

coklat dan abu abu, Berdasar pada klasifikasi sistem UNIFIED, tanah dilokasi 

penyelidikan setempat merupakan lempung dengan plastisitas tinggi (CH), dan sebagian 

lempung organic (OH). 

 Kondisi muka air tanah di tiga titik penyelidikan, terdapat pada kedalaman –1.5 m 

dari muka tanah setempat pada BH-1, -1.5 m dari muka  tanah  setempat pada BH-2, dan –

9.5 m dari muka tanah setempat pada BH-3. 

 Batas plastisitas (plasticity limit)  memiliki nilai berkisar antara 29.61% hingga 

36.36%, batas cair (liquid limit) berkisar antara 62.20% hingga79.10% dan indeks 

plastisitas (plasticity index) berkisar antara 32.06% hingga 41.86%.  Tanah dilokasi 

penyelidikan termasuk tanah dengan plastisitas tinggi ( dengan plastisitas indeks > 17) dan 

dapat diklasifikasikan ke jenis tanah lempung (clay) dengan plastisitas tinggi menurut 

Aterberg.  

 Tingkat aktifitas tanah berdasar pada indeks plastisitas (plasticity index) dengan 

persentasi berat fraksi lempung < 2 mikron berkisar antara 1.02 hingga 2.78, atau dengan 

rataan aktifitas 1,99 tanah tersebut dapat diklasifikasikan termasuk dalam golongan tanah 

aktif . 
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3.2.5. Sifat Sifat Teknik Tanah 

 Sifat teknis tanah meliputi kuat geser dan angka kohesi. Kohesi merupakan gaya 

tarik menarik antar partikel tanah. Bersama dengan sudut geser tanah, kohesi merupakan 

parameter kuat geser tanah yang menentukan ketahanan tanah terhadap deformasi akibat 

tegangan yang bekerja pada tanah. Nilai dari kohesi didapat dari pengujian tanah dengan 

Direct Shear Test nampak pada tabel 3.2. 

 
Tabel 3.7. Nilai kohesi dan sudut geser 

Bore Hole Depth (m) 
Direct Shear 

c Ø 

    

BH-1 

-5 s/d -5,5 0,18 16,00 

-10 s/d -10,5 0,15 14,00 

-20 s/d -20,5 0,16 17,00 

-29,5 s/d -30 0,41 20,00 

-32,5 s/d -33 0,30 20,00 

    

BH-2 

-1,0 s/d -1,5 0,10 13,00 

-2,0 s/d -2,5 0,09 12,00 

-3,0 s/d -3,5 0,12 12,00 

-4,0 s/d -4,5 0,13 13,00 

-5,0 s/d -5,5 0,12 13,00 

-6,0 s/d -6,5 0,12 14,00 

-7,5 s/d -8,0 0,14 16,00 

-9,5 s/d -10 0,15 20,00 

-14,5 s/d -15 0,14 17,00 

-19,5 s/d -20 0,16 18,00 

    

BH-3 

-2 s/d -2,5 0,20 18,00 

-9,5 s/d -10 0,18 19,00 

-14,5 s/d -15 0,18 21,00 

-29,5 s/d -30 0,21 17,00 

 

 

3.3. Penyelidikan Awal 

 Penyelidikan awal akan memaparkan penjelasan meliputi prediksi dari kinerja 

tanah yang terdapat pada lokasi longsoran lereng sungai Bengawan Solo di Desa Gedong 

Arum Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, serta identifikasi terhadap tipikal 
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permasalahan penyebab longsoran. Lebih lanjut akan diberikan analisa geoteknik 

mengenai stabilisasi lereng pada lokasi longsoran, sehingga dapat digunakan untuk 

perencanaan stabilisasi lereng tersebut. 

 

3.3.1. Prediksi Kinerja 

   3.3.1.1. Perilaku Tanah  

  Pada lokasi longsoran lereng sungai Bengawan Solo  di Desa Gedong Arum 

Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, ditemui material tanah lempung  plastisitas 

tinggi (>35%) dengan potensial mengembang (swelling potensial) yang sangat tinggi dan 

termasuk tanah dengan kemampuan mengembang aktif. 

Tanah lempung disini dapat diidentifikasikan dengan lebih dari 50% butirannya 

lolos saringan No.200 serta pada bagan plastisitas (grafik Casagrande) menunjukan bahwa 

tanah pada lokasi longsoran ini adalah jenis lempung plastisitas  tinggi (high plasticity 

clay). 

 Indikasi awal tanah mengembang atau lebih dikenal dengan tanah ekspansif adalah 

ditandai dengan nilai dari indeks plastisitas (Seed et al 1964). Indeks  plastisitas yang 

terdapat pada tanah di lokasi longsoran berkisar antara 32.04% hingga 47.95% dan dapat 

diklasifikasikan pada tanah dengan potensial mengembang sangat tinggi (very high 

swelling potential) (Chen,1975). 

 Tingkat kemampuan mengembang dan menyususut dari suatu tanah lempung dapat 

identifikasikan dengan hubungan presentase berat fraksi lempung < 2 mikron dengan 

indeks plastisitasnya, Skempton (1953) memberikan suatu besaran yang disebut aktifitas 

(actifity).  Tanah pada lokasi longsoran menunjukan tingkat aktifitas berkisar 1.02 hingga 

2.78, tanah pada lokasi longsoran dapat klasifikasikan pada tanah dengan kemampuan 

mengembang aktif, tabel 3.8. menyajikan data tanah dengan tingkat klasifikasi potensi 

mengembangnya. 

 Dari hasil uji mineralogi didapati kandungan mineral montmorillonite  sebesar 

22.55% pada tanah di lokasi. Montmorillonite merupakan mineral lempung utama 

penyebab terjadinya tanah ekspansif, mineral ini memiliki potensial yang tinggi untuk 

mengembang. Tanah lempung dengan kandungan montmorillonite sangat sensitif terhadap 

perubahan kadar air, dimana tanah akan mengembang apabila kadar air bertambah dan 

sebaliknya jika kadar air berkurang tanah  akan menyusut. 
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Tabel 3.8. Potensi mengembang tanah 

Bore 
Hole Depth (m) 

Plasticity 
Test 

Potensi 
Mengembang

Lolos 
Fraksi 

Lempung

Aktifitas 
Tanah 

Klasifikasi 
Aktifitas 
Tanah 

PI     
       

BH-1 

-0,5 s/d -5,5 -  25.00 -  
-10 s/d -10,5 -  30.00 -  
-20 s/d -20,5 -  32.00 -  
-29,5 s/d -30 -  30.00 -  
-32,5 s/d -33 -  22.00 -  

       

BH-2 

-1,0 s/d -1,5 38.89 Sangat Tinggi - -  
-2,0 s/d -2,5 32.06 Tinggi - -  
-3,0 s/d -3,5 34.33 Tinggi 33.50 1.02 Normal 
-4,0 s/d -4,5 41.86 Sangat Tinggi 19.00 2.20 Aktif 
-5,0 s/d -5,5 35.72 Sangat Tinggi 16.00 2.23 Aktif 
-6,0 s/d -6,5 36.15 Sangat Tinggi 13.00 2.78 Aktif 
-7,5 s/d -8,0 37.51 Sangat Tinggi 21.50 1.74 Aktif 
-9,5 s/d -10 47.95 Sangat Tinggi 22.00 2.18 Aktif 

-14,5 s/d -15 32.59 Sangat Tinggi 18.00 1.81 Aktif 
-19,5 s/d -20 38.35 Sangat Tinggi 20.00 1.92 Aktif 

       

BH-3 

-0,2 s/d -2,5 -  28.00 -  
-9,5 s/d -10 -  24.00 -  

-14,5 s/d -15 -  36.00 -  
-29,5 s/d -30 -  33.50 -  

 

 

3.3.1.2. Identifikasi Penyebab Longsoran 

  Pada daerah longsoran di lereng Sungai Bengawan Solo di Desa Kanor telah 

dilakukan upaya pencegahan sebelumnya dengan pemasangan bronjong, bronjong dengan 

tinggi 6m dan kemiringan hingga 60o, namun mengalami kegagalan dengan bergeraknya 

konstruksi bronjong tersebut, pergerakan bronjong tersebut sampai dengan 3 hingga 4 

meter kearah bawah, bersamaan dengan pergerakan kearah horisontal menuju sungai yang 

searah dengan kemiringan  lereng. Kegagalan pada konstruksi bronjong ini disebabkan 

oleh : 

 

 Bronjong terletak diatas bidang gelincir. 

Dalam hal ini kegagalan bisa disebabkan tidak terdeteksinya kedalam bidang 

gelincir yang akurat, dan menyebakan  penempatan pemasangan konstruksi 

bronjong kurang tepat sehingga pemasangannya berfungsi sebagai momen dorong 
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pada sistem stabilisasi lereng dan mengurangi fungsi bronjong sebagai dinding 

penahan tanah. 

 

Ditinjau dari peristiwa, longsoran yang terjadi pada lereng sungai Bengawan Solo 

disebabkan oleh  : 

 Tanah dilokasi longsoran merupakan tanah expansif. 

Sensitifitas tanah ekspansif sangat tinggi terhadap perubahan kadar air, dari hasil 

penyelidikan borring fluktuasi muka air tanah hingga 1,5 m dapat memberikan 

pengaruh terhadap aktifitas tanah ekspansif, serta rembesan air yang berasal retakan 

retakan yang terdapat pada permukaan tanah, dimana tanah akan mengembang baik 

kearah horinsontal dan verikal, kenyataan dilapangan bahwa longsoran terjadi pada 

musim kemarau, hal ini terjadi dimana tanah ekspansif akan menyusut baik kearah 

horisontal dan vertikal seiring dengan menyusutnya kadar air. Pengembangan dan 

penyusutan tanah ekspansif dengan tingkat yang berbeda beda  pada tiap lapisan 

yang menyebabkan tanah bergerak dan lebih lanjut menyebabkan terjadinya 

longsoran. 

 

, sedangkan ditinjau dari konsepsi faktor keamanan, longsoran yang terjadi pada lereng 

sungai Bengawan Solo disebabkan oleh  : 

 Sifat Bawaan  

Dari hasil borring dan sondir telah digambarkan kedudukan kemiringan lapisan 

tanah searah kemiringan lereng, sampai pada kedalaman 30 m. 

 

 Reaksi kimia fisika 

Pada musim kemarau, kadar air tanah akan berkurang seiring dengan terjadinya 

evaporasi dan transpirasi yang menyebabkan menurunya kelembapan tanah, dimana 

besar kecilnya pengurangan kadar air tersebut tergantung dari  profil tanah yang 

meliputi ketebalan tanah, muka air tanah dan  kadar air awal. Penyusutan tanah 

lempung akibat dari berkurangnya kadar air (pengeringan) dapat menimbulkan 

retakan susut sehingga menyebabkan kuat geser tanah menurun, lebih lanjut 

menyebabkan terjadinya longsoran. 
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3.4. Analisa Stabilitas Lereng (Sebelum Longsor) 

Analisa stabilisasi lereng sungai dalam keadaan sebelum longsor dengan 

menggunakan program komputer PLAXIS dan dengan cara manual, cara manual yang 

digunakan dalam perhitungan disini adalah analisa Bishop, Persamaan faktor aman Bishop 

lebih sulit pemakaiannya dibandingkan dengan metode lainya seperti metode Fellinius. 

Lagi pula membutuhkan cara coba-coba (trial and error), karena nilai faktor aman  nampak 

di kedua sisi persamaanya. Akan tetapi, cara ini telah terbukti memberikan nilai faktor 

aman yang mendekati nilai faktor aman dari perhitungan yang dilakukan dengan cara lain 

yang mendekati (lebih teliti) 

 

  Plaxis V 7.11 

 PLAXIS V.7.11 adalah program pemodelan dan postprocessing metode elemen 

hingga yang mampu melakukan analisa teknik dengan lebih cepat dan meyakinkan. 

PLAXIS V.7.11 menyediakan berbagai analisa teknik tentang displacement, tegangan-

tegangan yang terjadi pada tanah, faktor keamanan lereng dan lain-lain. Program ini 

dirancang untuk dapat melakukan pembuatan geometri yang akan dianalisa. 

 Analisis ini bertujuan untuk mendapatkan informasi awal dari keadaan lereng 

sungai. Hasil analisis ini kemudian dapat dilanjutkan dengan mencari cara perbaikan yang 

efektif. 

 Untuk melakukan analisis dari penampang melintang lereng sungai Bengawan Solo 

di desa Gedong Arum kecamatan Kanor, metode elemen hingga dengan kondisi plane 

strain (regangan bidang) digunakan sebagai sarana untuk memperoleh informasi awal 

tersebut. 

 Program komputer mi menggunakan elemen segitiga dengan pilihan 6 nodal atau 

15 nodal. Pada analisis ini digunakan elemen segitiga dengan 6 nodal agar dapat dilakukan 

interpolasi dan peralihan nodal dengan menggunakan turunan berderajat dua. Dengan 

menggunakan elemen ini akurasi hasil analisis sudah cukup teliti dan dapat diandalkan. 

 Model plane strain digunakan dengan asumsi bahwa sepanjang sumbu potongan 

melintang lereng sungai relatif sama dan peralihan dalarn arah tegak lurus potongan 

tersebut dianggap tidak terjadi. 
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3.4.1.1 Permodelan Material 

 Perilaku tanah dan batuan dibawah beban umumnya bersifat non-linier Perilaku ini 

dapat dimodelkan dengan berbagai persamaan, diantaranya model Mohr Coulomb, 

Hardening Soil model, Soft Soil Model, dan Soft Soil Creep Model. Pada analisis ini 

digunakan model Mohr-Coulomb yang memerlukan 5 buah paramameter yaitu : 

• Kohesi ( c ) 

• Sudut Geser Dalam ( φ  ) 

• Modulus Young ( Eref  ) 

• Poisson’s Ratio ( ν ) 

• Berat Isi Tanah Kering ( γdry ) 

• Berat Isi Tanah Jenuh Air ( γsat ). 

 

Nilai nilai kohesi (c) dan sudut geser dalam ( φ  ) didapat dari hasil pengujian tanah direct 

shear ( geser langsung ), dikarenakan elemen tanah telah mengalami deformasi jauh 

melewati tegangan puncak sehingga tegangan yang tersisa adalah tegangan sisa (residual 

strength), dalam hal ini kuat geser yang representatif adalah kuat geser residual. Tes yang 

sering dilakukan untuk mencari parameter kuat geser residual adalah geser langsung  

(direct shear). Sedangkan modulus young ( Eref ) didapat dari hasil sondir, untuk desain 

pendahuluan dapat digunakan modulus young ( Eref ) = 6 sampai 8qc (untuk tanah 

lempung). Nilai Poisson’s Ratio untuk tanah lempung adalah berkisar antara 0.3-0.35, 

dengan menggunakan model Mohr-Coloumb nilai Poisson’s Ratio diambil nilai yang 

besar, oleh karena itu nilai Poisson’s Ratio diambil 0,35. Sedang nilai sudut dilatasi ( ψ ) = 

0o, untuk nilai sudut geser kurang dari 30o. Sedang pada  bronjong digunakan digunakan 

pendekatan untuk input dalam program, dengan : 

 Ø  = sudut geser efektif didalam bronjong = 25γg – 10o 

 Dengan γg = γs ( 1-n), n adalah porositas diambil sebesar (0,3) dan γs adalah berat jenis 

bronjong diambil sebesar 2900 kg/m3 

 Cg = efektif kohesif secara keseluruhan pada kawat struktur bronjong = 0,03Pu – 0,05 

(kg/cm2) 

 Dengan Pu adalah berat kawat/ meter kubik bronjong, asumsi 10,3 kg/m3  

Pada tabel 3.9 diberikan penjelasan mengenai parameter parameter tanah yang digunakan 

pada analisa stabilitas lereng. 
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Tabel 3.9. Parameter desain pada analisa stabilitas 

Num Identification Type 
γdry γsat  v E C Ø y 

[kN/m3] [kN/m3] [ - ] [kN/m2] [kN/m2] [ ° ] [ ° ] 

          

1 Bronjong Drained 20,3 23,3 0,3 1400000 25,9 40,75 0 

2 Med. Stiff Clay Undrained 16,2 18 0,35 5150 9 12 0 

3 Stiff Clay Undrained 17 17,6 0,35 8597,14 12 13 0 

4 Very Stiff Clay Undrained 16,7 17,5 0,35 16425 21 17 0 

5 Hard Undrained 17,2 17,4 0,35 40281,82 30 20 0 

 

 

3.4.1.2. Analisa Model 

 Analisa/perhitungan pemodelan dibagi menjadi dua tahap / phase perhitungan, 

yaitu: 

1. Tahap Gravity Loading, yaitu phase dimana tegangan dan regangan awal dari model 

dihitung (phase 1 ). 

2. Tahap perhitungan faktor keamanan, yaitu phase dimana kestabilan lereng dihitung 

(phase 2) 

 

A. Tahap Gravity Loading 

Hasil analisis pada tahap gravity loading yang ditunjukkan oleh gambar 3.2 

menunjukkan bahwa penurunan yang ditimbulkan akibat tahap ini sebesar sekitar  

82,92.10-3 m atau kurang dari 9 cm. Besarnya pergerakan tanah pada tahap gravity loading 

ini tidak memberikan dampak berarti bagi keadaan lereng. Terlihat bahwa pergerakan 

tanah terarah pada daerah sebelah kiri lereng. Hal ini terjadi karena pembebanan yang 

disebabkan oleh berat bronjong dan berat tanah yang terkonsentrasi pada daerah tersebut. 
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Deformed Mesh
Extreme total displacement 82.92*10-3 m

(displacements scaled up 20.00 times)  
 

Gambar 3.3. Bentuk lereng pada tahap gravity loading  

 

 

Total displacements
Extreme total displacement 82.92*10-3 m  

Gambar 3.4. Arah pergerakan tanah pada tahap gravity loading  
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B .Tahap penghitungan faktor keamanan 

 Program PLAXIS V.7.11 dapat digunakan untuk menghitung faktor keamanan 

lereng dengan cara phi-c reduction. Phi-c reduction adalah metode perhitungan nilai 

kestabilan lereng oleh program dengan cara mengurangi nilai parameter tan φ dan c secara 

terus menerus sampai kegagalan struktur tanah terjadi. Pada tahap penghitungan faktor 

keamanan yang dilakukan, nilai faktor keamanan dari lereng sungai ini  adalah 1,375. 

Gambar 3.5 dan gambar 3.6 menunujukan bidang gelincir pada lereng dan arah 

pergerakan tanah, dapat dilihat distribusi pergerakan longsor tanah yang bergerak kearah 

kiri menuju sungai. Tabel 3.10 menunjukkan program PLAXIS mengolah data untuk 

perhitungan faktor keamanan lereng dalam 33 langkah, dimana model mengalami 

kegagalan atau displacement setelah dilakukan iterasi sebanyak 33 kali. 

 Tahap perhitungan phi-c reduction dapat menimbulkan penambahan displacement 

pada model. Besarnya displacement yang terjadi pada model tidak mempunyai arti apapun 

secara nilai maupun bentuknya, yang harus diperhatikan adalah nilai incremental 

displacement yang menunjukkan terjadinya kegagalan pada lereng. Pada pemodelan ini 

nilai incremental displacement yang didapat sebesar 6,43 meter. 

Total incremental displacements
Extreme total displacement increment 6.43 m  

 
Gambar 3.5. Bidang gelincir pada lereng pada tahap perhtungan safety factor 
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Total incremental displacements
Extreme total displacement increment 6.43 m  

 
Gambar 3.6. Arah pergerakan tanah pada tahap perhtungan safety factor 
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Gambar 3.7. kurva perhitungan safety factor 

 

 

1,375 
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Tabel 3.10. Nilai displacement terhadap safety factor 

Point Displacement[m] Sum-Msf 

1 0.000 1.000 
2 0.072 1.000 
3 0.072 1.000 
4 0.002 1.036 
5 0.006 1.107 
6 0.014 1.220 
7 0.023 1.313 
8 0.031 1.369 
9 0.038 1.380 
10 0.046 1.383 
11 0.054 1.373 
12 0.062 1.371 
13 0.070 1.364 
14 0.087 1.369 
15 0.103 1.372 
16 0.137 1.372 
17 0.171 1.370 
18 0.238 1.370 
19 0.306 1.369 
20 0.442 1.370 
21 0.578 1.370 
22 0.714 1.371 
23 0.850 1.371 
24 1.122 1.372 
25 1.394 1.373 
26 1.667 1.374 
27 2.212 1.375 
28 2.756 1.375 
29 3.846 1.375 
30 6.026 1.376 
31 8.205 1.376 
32 10.385 1.376 
33 14.744 1.375 

 

 

  Metoda Bishop 

Stabilitas lereng pada keadaan sebelum longsor dievaluasi dengan menggunakan 

metode Bishop karena metode ini, walaupun secara teoritis lebih sederhana dibandingkan 

dengan metode-metode yang lainnya, namun memberikan hasil yang lebih konsevatif dan 

diukur dari keperluan rekayasa dapat dipakai.  
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Pada perhitungan stabilitas suatu lereng, tegangan efektif yang berkerja sepanjang 

bidang gelincir (slip surface) harus diketahui sebagai syarat untuk kelengkapan analitis. 

Hal ini dapat dilakukan dengan membagi masa tanah yang mengalami keruntuhan kedalam 

potongan potongan (slices) yang representatif. Metode simplified Bishop mengasumsikan 

gaya gaya geser yang bekerja pada bidang pertemuan antar potongan dapat diabaikan 

sehingga hanya gaya gaya horisontal yang dihitung. Selain itu, pada metode ini bidang 

gelincir berbentuk busur lingkaran. Dengan mengambil momen keseimbangan keseluruhan 

disekitar O persamaan yang menghasilkan suatu faktor keamanan dapat diperoleh. 

 Untuk mempermudah perhitungan dipergunakan tabel 3.11 dengan langkah 

langkah sebagai berikut: 

a. Lereng dibagi menjadi 2 pias, sebelah kanan dan sebelah kiri, dengan batas 

garis vertikal pusat longsoran yang berpotongan dengan busur lingkaran. 

b. Dicari luasan masing pias, dan bronjong ( sebagai beban ) kemudian 

memasukannya kedalam kolom kolom pada tabel. Harga L pias didapat 

dengan mencari panjang busur tiap pias. 

 
 

Gambar 3.8. Perhitungan kemantapan lereng dengan metoda Bishop 

 

c. Untuk perhitungan pertama dimana MAT sejajar permukaan, maka besar 

tegangan air pori sama dengan =  area x  γair . 

γsat  = 1,62 t/m3 

C    = 0,09 kg/cm2 

Ø    = 12o 
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d. Berat tanah setiap pias = area x γb. Setiap pias dianggap mempunyai tebal 

satuan arah melintang terhadap lereng ( tiap meter ). 

Harga sin θ, Wsin θ, C Lpias, dihitung agar CLpias+(W-Luasan yang 

terendam)tan θ dapat dihitung/ ditentukan pada setiap pias. 

e. Diambil suatu harga Fk = 1,00 sebagai coba coba dan menghitung harga 

Fk
θφ

θ
tan.tan1

sec

+
 pada setiap pias. 

f. Angka angka pada kolom 14 dan 15 dikalikan dan dimasukkan kedalam 

kolom 16 . 

g. Harga Wsin θ dijumlahkan, begitu juga angka pada kolom 16 untuk 

medapatkan harga : 

( )[ ]∑
=

=
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

−+
ni

i i
iiii Ftgtgi

tgbuWbc
1 )/'1(cos

1''
φθθ

θ
 

h. Perbandingan kedua jumlah ini menghasilkan harga  Fk yang dicari, disini 

diperoleh harga Fk adalah : Fk = 1,27 

i. Harga Fk = 1,27 ini diperoleh untuk mengulangi perhitungan tadi. Ulangan ini 

hanya diperlukan pada kolom 17 dan 18 saja. 

Setelah perhitungan ulangan ini diperoleh harga Fk = 1,29. Harga ini 

dianggap sudah tepat/ mendekati dengan harga Fk yang dicobakan, sehingga 

perulangan tidak perlu diulang lagi. 

 

Untuk menyelesaikan perhitungan ini kita harus meneruskan perhitungan perhitungan 

dengan cara tadi pada lingkaran lingkaran lain, sehingga akhirnya diperoleh lingkaran 

dengan harga Fk terkecil. Harga Fk yang terkecil ini adalah faktor keamanan yang dicari. 

 Hasil analisa stabilitas lereng dalam keadaan sebelum longsor pada sungai 

Bengawan Solo di Desa Gedong Arum dengan menggunakan metoda Bishop ini 

menyelidiki kestabilan lereng sebanyak 5 kali trial, trial tersebut disajikan sebagai lampiran 

bersama laporan ini.  

 Angka keamanan hasil perhitungan dengan metoda Bishop pada lereng sungai 

dalam keadaan sebelum longsor  nampak pada tabel 3.12 
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Tabel 3.11. Perhitungan faktor keamanan analisa Bishop 

BISHOP 

Segmen  Area γ Weight α sin α Wsin 
α C Lpias CLpias Water 

Area 
                

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 75.96 1.62 123.06 24.00 0.41 50.05 0.90 18.29 16.46 0.00 

Bronjong 
1 4.72 2.03 9.58 4.00 0.07 0.67     

Bronojng 
2 9.02 2.03 18.32 -6.00 -0.10 -1.91     

2 11.22 1.62 18.17 -15.00 -0.26 -4.70 0.90 9.39 8.45 0.00 
           
           
      Momen Penggerak = 44.10         

 

           

 

      Tabel 3.11. lanjutan 

BISHOP 

W - Water 
Area 

(W - Water Area) 
tan φ 

          
      

   FK= 1.00 FK= 1.28 
12 13 14 15 16 17 18 

123.06 26.16 42.61 1.00 42.61 1.02 43.44 
       
       

18.17 3.86 12.31 1.10 13.52 1.08 13.34 
       
       

  Momen Penahan = 56.13   56.78 
       

 Faktor Keamanan = 1.27   1.29 
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Tabel 3.12. Angka Keamanan  

Trial Angka Keamanan

1 1,30 
2 1,29 
3 1,36 
4 1,58 
5 1,49 
  

 

 

 Dari hasil analisa stabilitas lereng baik dengan PLAXIS  dan dengan metoda 

Bishop didapat beberapa angka faktor keamanan yang disajikan dalam tabel 3.13 dibawah. 

 
Tabel 3.13 Hasil analisa stabilitas lereng sungai Bengawan Solo di desa Gedong Arum  

pada keadaan sebeblum longsor 

PERHITUNGAN FAKTOR KEAMANAN 

PLAXIS 1,375 

Metoda Bishop 1,29 

 


