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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pembangunan sebuah tanggul sungai sangat dibutuhkan bagi kawasan daerah 

yang banyak memiliki aliran sungai serta sering terjadi banjir dan longsoran 

dilereng sungai sehingga perlu penanganan khusus, salah satunya adalah Sungai 

Meduri di Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah. Pada bulan Juni 2016 banjir di 

Kabupaten Pekalongan telah melanda 13 desa dan 4 kecamatan. Kepala Pusat 

Data Informasi dan Humas BNPB mengatakan sebanyak 891 jiwa masyarakat 

mengungsi dan 5.937 unit rumah tergenang banjir dibeberapa kecamatan di 

Kabupaten Pekalongan (Tayubi,2016). 

Dalam sebuah pekerjaan pembangunan tanggul sungai khususnya bangunan 

fisik tubuh tanggul, dibutuhkanlah perhitungan-perhitungan yang menentukan 

kestabilan tanggul sungai itu sendiri yang salah satu parameternya didasarkan 

pada pertimbangan terhadap stabilitas lereng ditempat dimana tanggul sungai 

dibangun. Pentingnya perhitungan kestabilan lereng sungai terhadap berbagai 

kondisi agar umur dan kekuatan bangunan tanggul yang direncanakan aman dan 

sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Secara definitif tanggul sungai 

merupakan suatu penahan buatan manusia yang memiliki fungsi utama untuk 

mengontrol ketinggian muka air sungai. Selain itu tanggul sungai juga memiliki 

fungsi utama untuk mencegah banjir di dataran yang dilindunginya dan 

mempercepat aliran sungai. Stabilitas tanah pada lereng dapat terganggu akibat 

pengaruh alam, iklim dan aktivitas manusia.  

 Analisis Kestabilan Lereng di lereng Sungai Meduri dilakukan untuk 

mengetahui nilai Faktor Keamanan lereng agar dapat diketahui bagaimana 

penempatan tanggul yang sesuai. Analisis kestabilan lereng sungai ini juga dapat 

digunakan untuk mengetahui serta mengantisipasi kurangnya kestabilan lereng 

sungai yang ada dan alternatif perkuatan lereng. 
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1.2 Tujuan 

Tujuan dari penelitian Analisis Kestabilan Lereng Calon Tanggul Sungai 

Meduri,Bremi,Pekalongan Jawa Tengah adalah 

1. Mengetahui jenis litologi pada area rencana tanggul Sungai Meduri. 

2. Mengetahui nilai parameter geoteknik dari sampel litologi Sungai Meduri.  

3. Mengetahui stabilitas lereng Sungai Meduri pada daerah penelitian. 

 

1.3 Rumusan dan Batasan Masalah 

1.3.1 Rumusan Masalah 

  Lokasi penelitian yaitu di Sungai Meduri Kabupaten Pekalongan akan dibangun 

tanggul sungai untuk mengontrol debit dan limpasan air sungai yang melewati 

daerah Kabupaten Pekalongan. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian 

yaitu : 

1. Penelitian kondisi geoteknik daerah penelitian guna mengetahui jenis litologi 

dan nilai parameter geoteknik sebagai dasar perhitungan stabilitas lereng 

Sungai Meduri. 

2. Melakukan analisis kestabilan lereng Sungai Meduri untuk mengetahui nilai 

Faktor Keamanan lereng sungai Meduri. 

3. Menentukan klasifikasi intensitas longsor pada lereng Sungai Meduri dari nilai 

Faktor Keamanan yang telah diketahui. 

 

1.3.2 Batasan Masalah 

Kestabilan tubuh tanggul sungai terdiri dari beberapa aspek yang harus 

dibahas, diantaranya: 

1. Hasil penyelidikan geoteknik daerah penelitian . 

2. Analisis dan perhitungan pada faktor keamanan stabilitas lereng Sungai 

Meduri pada section W 68, W72, W76, W78 dan W80 dengan metode 

felenius dan bishop pada kondisi :  

• Nilai faktor keamanan lereng kiri pada kondisi tanpa beban. 

• Nilai faktor keamanan lereng kiri pada kondisi dengan beban 100 KN. 

• Nilai faktor keamanan lereng kanan pada kondisi tanpa beban. 
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• Nilai faktor keamanan lereng kanan pada kondisi dengan beban 100 KN. 

3. Data-data yang digunakan berupa data bor tangan, water content, dry unit 

weight, wet unit weight, geometri lereng, kohesi dan sudut geser dalam. 

4. Software yang digunakan untuk mengetahui nilai faktor keamanan adalah 

software Rockscience Slide 6.0. 

 

1.4 Waktu Penelitian 

   Pelaksanaan Tugas Akhir berlangsung selama dua bulan, dimulai dari tanggal 

8 November 2016-10 Januari 2017. Adapun tahapan penelitian meliputi tahap 

pendahuluan, pengumpulan data, pengolahan data dan analisis, penyusunan 

laporan dan evaluasi laporan.. Jadwal kegiatan penelitian dapat dilihat pada 

Tabel 1.1 di bawah ini : 

Tabel 1.1 Waktu Penelitian.  
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1.5 Lokasi Penelitian dan Kesampaian Daerah. 

Daerah penelitian terletak di Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, 

Jawa Tengah. Gambar 1.1 pada garis berwarna merah menunjukkan lokasi 

penelitian. Adapun lokasi penelitian dapat ditempuh sekitar 3 jam dari kota 

Semarang Jawa Tengah menggunakan sepeda motor dan berhenti di tepi Sungai 

Meduri Pekalongan. 
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Gambar.1.1 Lokasi Penelitian (Google Earth 2016 dengan modifikasi). 
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