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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada zaman modern, percepatan pembangunan perumahan dan

infrastruktur, dilakukan di berbagai daerah untuk memenuhi berbagai kebutuhan

manusia yang semakin meningkat. Salah satu infrastruktur yang paling penting

yaitu jalan. Seiring bertambahnya tahun, pembukaan lahan-lahan kosong memicu

penambahan pembangunan jalan sebagai akses dan transportasi. Selain

pembangunan baru, juga dilakukan pembangunan perbaikan sebagai upaya

pemeliharan sarana dan prasarana umum.

Pembangunan perbaikan jalan yang rusak sebagai langkah pembenahan

infrastruktur yang telah ada, terus berlangsung secara dinamis. Berbagai penyebab

yang mengakibatkan kerusakan jalan, dapat menjadi masalah yang serius apabila

telah menyangkut kerugian yang besar, baik dari segi material maupun non

material. Bahkan, kerusakan yang terjadi sampai memutus akses jalan (badan

jalan terputus) dan meluas sampai ke bahu jalan. Apabila tidak segera diambil

keputusan cepat untuk menangani perbaikan, kerusakan yang terjadi akan semakin

luas dan kerugian yang terjadi akan terus bertambah, sehingga berbagai

permasalahan lainnya akan timbul.

Salah satu jalan yang mengalami kerusakan, yaitu jalan yang terletak di desa

Kunden, kecamatan Wirosari, kabupaten Grobogan, Jawa Tengah (Gambar 1.1).

Jalan desa ini, terhubung langsung dengan jalan lintas kabupaten (jalan Purwodadi

– Blora). Kerusakan yang terjadi telah melebar sampai ke rumah-rumah atau lahan

penduduk yang berada di sekitar jalan, sehingga kerugian yang ditimbulkan cukup

besar. Selain harus kehilangan sebagian lahannya, mereka masih tetap diwajibkan

membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) atas tanah mereka yang hilang.

Kerusakan jalan terjadi akibat gerakan tanah berupa tanah longsor dengan arah

longsoran yang menuju ke sungai. Jalan di desa ini, rawan sekali terhadap longsor
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karena terletak pada bagian cut of slope meander sungai yang akan terus

mengalami penggerusan oleh arus air.

Gambar 1.1 Lokasi longsoran di badan jalan desa Kunden yang mengarah ke mean-
der kali Tambaksela.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui

kondisi geologi yang mempengaruhi kelongsoran, perkiraan kedalaman bidang

gelincir serta redesign (rancang ulang) perkuatan lereng menggunakan sheet pile

dan bored pile. Selanjutnya dilakukan pemodelan untuk mengetahui gambaran

keamanan lereng. Diharapkan dengan melakukan permodelan kestabilan lereng

tersebut dapat memberikan penilaian terhadap keefektifan penanganan

menggunakan sheet pile dan bored pile dengan mempertimbangkan nilai faktor

keamanan lereng dan displacement yang terbentuk sesuai dengan standar yang

sudah ditetapkan.

1.2. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dibuat, penelitian dilakukan dengan

maksud:

U
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1. Melakukan pemetaan geologi dan geoteknik.

2. Melakukan survei geolistrik.

3. Melakukan simulasi model lereng tanpa beban (tahap perhitungan gravity

loading) dan dengan menggunakan beban (selain tahap perhitungan gravity

loading), baik sebelum, maupun sesudah perkuatan sheet pile dan bored pile

dengan input data beberapa sifat fisik dan mekanis tanah.

Berdasarkan maksud tersebut di atas, penelitian dilakukan dengan tujuan:

1. Mengetahui jenis batuan dan tanah berdasarkan aspek geologi dan geoteknik

yang berpengaruh terhadap kestabilan lereng.

2. Mengetahui perkiraan kedalaman bidang gelincir yang menyebabkan

pergerakan tanah.

3. Mengetahui kedalaman dan bentuk bidang gelincir berdasarkan hasil simulasi

model.

4. Mengetahui nilai keamanan dan displacement lereng dengan menggunakan

beban (selain tahap perhitungan gravity loading), baik sebelum, maupun

sesudah perkuatan sheet pile dan bored pile.

1.3. Manfaat Penelitian

Setelah melakukan penelitian, diharapkan mampu memberikan manfaat

kepada pihak sebagai berikut:

1. Manfaat bagi peneliti untuk menerapkan ilmu geoteknik baik secara langsung

di lapangan maupun di laboratorium dan melatih cara berpikir yang sistematis

dan efektif dalam menyelesaikan suatu masalah.

2. Manfaat bagi pihak pelaksana untuk melaksanakan instalasi sheet pile dan

pembuatan bored pile pada daerah longsor berdasarkan aspek keteknikan

melalui beberapa perhitungan, pertimbangan dan asumsi tertentu.

3. Manfaat bagi pihak pengembangan ilmu untuk memberikan gambaran dalam

penanganan kelongsoran ulang berdasarkan aspek geologi dan geoteknik.
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1.4. Lokasi Penelitian

Penelitian terletak di jalan desa Kunden, kecamatan Wirosari, kabupaten

Grobogan, Jawa Tengah (Gambar 1.2). Jarak lokasi penelitian dari Kota

Semarang sekitar ± 93 km ke arah timur. Secara khusus, longsoran terjadi di

badan jalan yang merupakan bagian sisi selatan tebing meander kali Tambaksela.

Arah aliran sungai dari utara menuju ke selatan atau bermuara ke sungai Lusi.

Gambar 1.2 Lokasi penelitian, yang ditandai dengan lingkaran merah (Pemkab Grobogan, 2012).

1.5. Batasan Masalah

Batasan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini mencakup:

1. Data lapangan yang diinterpretasi meliputi jenis batuan dan tanah berdasarkan

pekerjaan pemetaan geologi, geoteknik, survei geolistrik, nilai uji SPT, serta

hasil laborarotarium yang memiliki pengaruh terhadap terjadinya longsoran.

2. Susunan tanah pada potongan melintang diambil berdasarkan data pengeboran

inti yang diperoleh pada pengujian di lapangan yang diinterpretasikan dengan

jenis tanah dan nilai hasil uji SPT yang dilakukan.

Lokasi Penelitian
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3. Parameter untuk keperluan input pemodelan menggunakan hasil pengujian

laboratorium dan referensi yang berkaitan.

4. Pemodelan lereng dilakukan tanpa beban (tahap perhitungan gravity loading)

dan dengan menggunanakan beban (selain tahap perhitungan gravity loading).

5. Penguatan lereng yang dimodelkan, menggunakan sheet pile dan bored pile,

dengan desain dan kedalaman yang sesuai dengan kondisi gerakan tanah,

kapasitas dukung tanah, serta nilai faktor keamanan yang paling tinggi dan

efektif.

6. Pemilihan metode penguatan lereng menggunakan sheet pile dan bored pile

dengan memperhatikan tingkat efektivitas.

7. Perancangan pondasi bored pile tidak memperhitungkan penurunan tiang

dengan perhitungan secara manual, gesekan negatif, tahanan tarik, dan

perhitungan pile cap.

8. Pengolahan pemodelan lereng menggunakan metode elemen hingga dari

software Plaxis 8.6, dengan batasan:

a. Pemodelan terbatas pada daerah yang dilakukan pengukuran topografi dan

dimodelkan secara dua dimensi.

b. Dalam analisis, pengaruh pergerakan tanah akibat gempa tidak

diperhitungkan.

c. Dalam simulasi dengan Plaxis, batuan dan tanah diasumsikan sebagai model

Mohr-Coulomb dengan lima parameter input utama: ϕ (sudut geser dalam

tanah), c (kohesi), γ (berat jenis material), k (koefisien permeabilitas) dan E

(modulus Young).

1.6. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang yang belum pernah ada atau

diterapkan pada lokasi atau daerah penelitian yang dilakukan oleh penulis. Ada

empat (4) penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh

penulis (Tabel 1.1), yaitu:



Tabel 1.1 Penelitian terdahulu.

No
Peneliti

Terdahulu
Tujuan Metode Hasil

1 Kartiko dan
Hutahean (2014)

 Membandingkan faktor kea-
manan lereng melalui
metode pemodelan lereng
yang berbeda.

 Pemilihan metode penanga-
nan longsor berdasarkan ni
lai faktor kemanan yang
paling tinggi.

Metode pemodelan lereng
Fellenius (manual) dan ele-
men hingga (bantuan
software).

 Pada metode Fellenius menunjukkan FS > 1, sedangkan pada
metode elemen hingga menunjukkan FS < 1.

 Penanganan longsor dengan bored piledan DPT (Dinding Penahan
Tanah).

2 Sebayang (2014)  Mengetahui pengaruh
counterweight di belakang
sheet pile

 Mengetahui pengaruh keda-
 laman penanaman sheet

pile.
 Mengetahui pengaruh letak

geogrid terhadap stabilitas
lereng

Metode elemen hingga
dengan bantuan software
Plaxis.

 Penambahan counterweight di belakang sheet pile memiliki faktor
keamanan 2,29.

 Lereng dengan penambahan sheet pile memiliki faktor keamanan
2,41.

 Pemasangan geogrid yang tidak sebidang memiliki faktor keamanan
2,29; sedangkan yang sebidang memiliki faktor keamanan 2,10.

3 Alam (2016)  Mengetahui nilai tahanan
jenis (resistivity) batuan
bawah permukaan pada dae-
rah rawan gerakan tanah di
Kota Semarang.

 Mengetahui kedalaman dan
persebaran bidang gelincir.

 Rekomendasi mitigasi ben-
cana gerakan tanah yang
perlu dilakukan.

Metode pendugaan geolis-
trik konfigurasi
Schlumberger

 Resistivitas batuan, yaitu:
 Breksi (101-1.000 Ωm),
 Lava (1.001-3.000 Ωm),
 Batupasir tuffan (51-100 Ωm),
 Tuff (20-50 Ωm),
 Batulempung (1-50 Ωm),
 Batupasir (51-100 Ωm),
 Batugamping (101-1.000 Ωm).
 Bidang gelincir:
 GL 3 Mangunharjo: 8,47 m;
 GL 5 Lempongsari:1,41-2,75 m dan 8,51-10,96 m;
 GL 7 Sukorejo: 1,5-13,85 m dan 14,49 m;
 GL 8 Srondol Kulon: 1,53-5,35 m;
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Tabel 1.1 Lanjutan.

No
Peneliti

Terdahulu
Tujuan Metode Hasil

3 Alam (2016)  Mengetahui nilai tahanan
jenis (resistivity) batuan
bawah permukaan pada dae-
rah rawan gerakan tanah di
Kota Semarang.

 Mengetahui kedalaman dan
persebaran bidang gelincir.

 Rekomendasi mitigasi ben-
cana gerakan tanah yang
perlu dilakukan.

Metode pendugaan
geolistrik konfigurasi
Schlumberger

 Bidang gelincir:
 GL 10 Jabungan: 5,34 m;
 GL 12 Mugasari: 2,08-3,29 m, 3,67-4,88 m, dan 10,43 m;
 GL 14 Manyaran: 1,64-2,46 m;
 GL 16 Kembangarum: 0,82-1,36 m;
 GL 17 Kalipancur: 2,73-2,91 m;
 GL 18 Mangkang Kulon: 3,69-4,66 m dan 7,36-10 m;
 GL 19 Bambankerep: 1,9-8,16 m.
 Rekomendasi mitigasi bencana:
 Faktor manusia berupa meningkatkan kesadaran masyarakat serta

menghindari pembangunan pemukiman pada daerah risiko bencana
gerakan tanah.

 Rekayasa keteknikan, dapat dilakukan upaya pengaturan drainase,
pembuatan struktur berm, dan grouting.

4 Adzimah (2017)  Mengetahui jenis batuan
dan tanah berdasarkan aspek
geoteknik yang berpengaruh
terhadap kestabilan lereng.

 Mengetahui perkiraan
kedalaman bidang gelincir
yang menyebabkan perge-
rakan tanah.

 Mengetahui jenis mineral
lempung yang mempunyai
pengaruh terhadap
kestabilan lereng.

 Menghitung nilai keamanan
dan displacement lereng
akibat perkuatan bored pile.

Metode penyelidikan lapa-
ngan berupa penyelidikan
geologi dan geoteknik ser-
ta pengukuran geolistrik,
sedangkan analisis labora-
torium berupa uji laborato-
rium mekanika tanah seba-
gai input dalam simulasi
model lereng dan uji
laboratorium SEM-EDX.

 Terdiri dari tiga (3) satuan utama geologi yaitu batulempung kepa-
 siran, batupasir kelempungan dan batulempung.
 Bidang gelincir pada kedalaman 11,00-12,00 mbmt pada litologi

batulempung dengan nilai N SPT > 60.
 Mineral lempung berupa mineral kaolinit dan illit pada kedalaman

11,00 mbmt serta mineral montmorilonit dan illit pada kedalaman
25,00 mbmt.

 Kondisi lereng dengan beban tanah sendiri memiliki nilai keamanan
2,32 dengan displacement tertinggi 0,164 m. Kondisi lereng dengan
pembebanan jalan nilai keamanan menjadi 1,25 dengan displace-
ment tertinggi 0,315 m. Kondisi lereng setelah dilakukan perkuatan
bored pile nilai keamanan menjadi 2,81 displacement tertinggi 0,136
m
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