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ABSTRAK 

 

Indonesia merupakan salah satu negara yang berada pada zona subduksi. 

Keberadaan zona ini mengakibatkan munculnya gunung api, patahan dan lipatan 

yang menyebabkan keanekaragaman morfologi di Indonesia. Daerah dengan 

morfologi berbukit dan bergunung di Indonesia memiliki tingkat resiko longsor 

yang tinggi. Longsor merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di 

Indonesia, dimana di Indonesia sendiri longsor merupakan bencana alam urutan 

kedua yang paling sering terjadi. Salah satu provinsi di Indonesia yang berpotensi 

longsor adalah Provinsi Lampung yang daerahnya berbukit yaitu Kabupaten 

Pesawaran tepatnya di Kecamatan Way Ratay yang memiliki 37 titik longsor yang 

tersebar di sejumlah dusun. Penelitian kali ini dilakukan di Jalan Raya Way Ratay, 

Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran terletak pada titik koordinat 5º33’56’’S 

dan 105º11’21’’E dimana daerah ini merupakan jalur yang menghubungkan 

beberapa destinasi wisata pantai terkenal di Pesawaran seperti Pantai Sari 

Ringgung, Pantai Dewi Mandapa hingga Pantai Clara dan apabila terjadi longsor 

maka akan mengakibatkan tertutupnya akses jalan utama pada daerah tersebut. 

Oleh karena itu, dilakukan penelitian terhadap kestabilan lereng di Jalan Raya 

Way Ratay karena selain kawasan wisata, juga ada beberapa pemukiman warga 

disekitarnya. Analisis kestabilan lereng dilakukan dengan pengukuran topografi 

dan pengeboran, dimana sampel tanah diuji untuk pemeriksaan ukuran butiran 

tanah meliputi Pengujian Berat Volume, Kadar Air, Hidrometer dan Analisis 

Saringan (Sieve Analysis Test) kemudian uji kekuatan geser tanah dengan uji 

triaksial tipe CU (Consolidated Undrained) agar dapat dicari nilai Factor of 

Safety (FoS) dari lereng tersebut melalui simulasi menggunakan software 

Geostudio SLOPE/W 2012 dengan metode Bishop. Dari hasil penelitian tersebut 

diperoleh nilai Factor of Safety (FoS) dari lereng yaitu sebesar 0,602 yang 

merupakan nilai kritis dari lereng dan dapat dikatakan bahwa lereng daerah 

penelitian tidak aman karena nilai Factor of Safety (FoS) kurang dari 1. 

Kata kunci: Kestabilan lereng, Factor of Safety (FoS), Kuat geser tanah, Metode 

Bishop 
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ABSTRACT 

 

Indonesia is one of the countries in the subduction zone. The existence of this zone 

results in the emergence of volcanoes, faults and folds that cause morphological 

diversity in Indonesia. Regions with hilly and mountainous morphology in 

Indonesia have a high level of landslide risk. Landslide is one of the natural 

disasters that often occurs in Indonesia, where in Indonesia itself is the second 

most frequent natural disaster. One of the provinces in Indonesia which has a 

potential for landslides is Lampung Province, which is hilly, namely Pesawaran 

Regency, precisely in Way Ratay District, which has 37 landslides which are 

spread across a number of hamlets. This research was conducted on Way Ratay 

Street, Padang Cermin, Pesawaran Regency located at the coordinates of 

5º33'56''S and 105º11'21''E where this area is a pathway that connects several 

famous beach tourism destinations in Pesawaran such as Sari Ringgung Beach, 

Dewi Mandapa Beach until Clara Beach and if there is a landslide it will result in 

closed access to the main road in the area. Therefore, a study was carried out on 

the stability of the slopes on Way Ratay Street because in addition to the tourist 

area, there were also several residential settlements nearby. Slope stability 

analysis is done by topographic measurements and drilling, where soil samples 

are tested for soil grain size checks including Volume Weight, Water Content, 

Hydrometer and Sieve Analysis Test and then shear strength test with triaxial type 

CU (Consolidated Undrained) test in order to find the Factor of Safety (FoS) 

value of the slope through simulations using Geostudio SLOPE/W 2012 software 

with the Bishop method. From the results of the study the Factor of Safety (FoS) 

value of the slope is 0.602 which is a critical value of the slope and it can be said 

that the slope of the study area is unsafe because the Factor of Safety (FoS) value 

is less than 1. 

 

Keywords: Slope Stability, Factor of Safety (FoS), Soil shear strength, Bishop 

Method 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Longsor adalah pergerakan tanah 

suatu massa batuan, tanah atau bahan 

rombakan material penyusun lereng 

(campuran tanah dan batuan) yang 

menuruni lereng [1]. Longsor dapat 

disebabkan karena dua faktor yaitu 

faktor internal dan faktor eksternal 

dimana faktor internal berkaitan 

dengan kekuatan tanah, sedangkan 

faktor eksternal berkaitan dengan 

aktivitas manusia. Pada tahun 2019 

telah banyak terjadi bencana tanah 

longsor di Indonesia yaitu sebanyak 

340 kali [2]. Salah satu provinsi yang 

berpotensi longsor adalah Provinsi 

Lampung yang daerahnya berbukit 

yaitu Kabupaten Pesawaran. Oleh 

karena itu, dilakukan penelitian 

terhadap kestabilan lereng di Jalan 

Raya Way Ratay. Analisis stabilitas 

lereng mempunyai peran yang sangat 

penting karena lereng yang tidak 

stabil sangatlah berbahaya terhadap 

lingkungan sekitarnya, apalagi 

daerah penelitian merupakan jalur 

yang menghubungkan beberapa 

destinasi wisata pantai terkenal di 

Pesawaran. Ukuran kestabilan lereng 

diketahui dengan menghitung 

besarnya Factor of Safety (FoS). 

Analisis kestabilan lereng pada 

penelitian ini dilakukan dengan 

pengukuran topografi dan 

pengeboran untuk uji triaksial agar 

dapat dicari nilai FoS dari lereng 

tersebut yang disimulasikan 

menggunakan metode Bishop dengan 

software Geostudio SLOPE/W 2012.  

Rumusan Masalah 

1. Bagaimana keadaan 

permukaan (topografi)  di 

daerah pengukuran? 

2. Bagaimana parameter fisis 

tanah yaitu kohesi dan sudut 

geser dalam yang diperoleh di 

daerah pengukuran?  

3. Berapa nilai Factor of Safety 

(FoS) lereng daerah 

pengukuran? 

Tujuan  

1. Mengetahui topografi dan 

melakukan pemetaan pada 

lereng di daerah pengukuran. 

2. Mengetahui parameter kuat 

geser tanah yaitu kohesi tanah 

dan sudut geser pada tanah 

dengan uji triaksial. 

3. Mengetahui nilai Factor of 

Safety (FoS) dari lereng 

dengan simulasi 

menggunakan software 

Geostudio SLOPE/W 2012. 

Ruang Lingkup 

Tebing yang diteliti berlokasi di 

Jalan Raya Way Ratay, Padang 

Cermin, Kabupaten Pesawaran. 

Penelitian yang dilakukan untuk 

menentukan nilai Factor of Safety 

(FoS) dari lereng yang diperoleh dari 

pengukuran topografi, dan uji 

triaksial yang di simulasikan 

menggunakan metode Bishop dengan 

software Geostudio SLOPE/W 2012.  

 



Manfaat Penelitian  

Dengan adanya penelitian ini dapat 

diperoleh manfaat antara lain:  

1. Manfaat teoritis, diharapkan 

penelitian ini dapat digunakan 

untuk perkembangan ilmu 

pengetahuan fisika kebumian 

khususnya menganalisis 

kestabilan lereng berdasarkan 

data lapangan dengan 

menggunakan Metode Bishop. 

2. Manfaat praktis, sebagai 

tambahan informasi untuk 

praktisi maupun akademisi dalam 

mempelajari kestabilan lereng.  

 

LANDASAN TEORI 

Tinjauan Umum 

Longsor terjadi ketika air masuk 

kedalam tanah dan menambah bobot 

tanah. Apabila air tersebut 

menembus hingga ke tanah kedap air 

yang berperan sebagai bidang 

gelincir, maka tanah akan menjadi 

licin sehingga tanah pelapukan 

diatasnya akan bergerak mengikuti 

lereng dan keluar dari lereng [3]. 

Pergerakan massa tanah/batuan pada 

lereng dapat terjadi akibat interaksi 

pengaruh antara beberapa kondisi 

yang meliputi geologi, morfologi, 

struktur geologi, hidrogeologi dan 

tata guna lahan. Kondisi-kondisi 

tersebut saling berpengaruh sehingga 

mengakibatkan suatu kondisi lereng 

yang mempunyai kecendurungan 

atau berpotensi untuk begerak [4].  

 

 

Jenis-jenis Longsor [1] 

1. Runtuhan (Fall)  

Jenis longsor ini terjadi dengan 

sangat cepat. Longsor ini terjadi 

karena adanya sejumlah batu, 

runtuhan atau tanah yang jatuh ke 

arah bawah berasal dari atas lereng. 

2. Robohan (Topple) 

Robohan biasa terjadi pada lereng 

batuan yang sangat terjal hingga 

tegak yang mempunyai bidang-

bidang diskontinyuitas yang relatif 

vertikal. Tipe gerakannya hampir 

sama dengan runtuhan, hanya saja 

pada robohan gerakan batuan longsor 

adalah mengguling hingga roboh, 

yang mengakibatkan batuan lepas 

dari permukaan lerengnya. 

3. Translasi (Translational Slide) 

Tipe ini didefinisikan sebagai 

pergerakan material di sepanjang 

permukaan geser atau pada bidang 

gelincir berbentuk rata atau 

menggelombang landai. 

4. Rotasi (Rotational Slide) 

Jenis longsor ini merupakan 

kebalikan dari longsor translasi, 

longsor rotasi ini adalah gerakan 

material sepanjang permukaan geser 

dimana permukaannya berbentuk 

cekung/lengkung. 

5. Aliran (Flow) 

Jenis longsor ini merupakan 

perpindahan material berupa tanah 

atau lumpur, runtuhan ataupun 

bongkahan batu yang biasanya 

disertai dengan kadar air yang tinggi, 



dikarenakan tingginya kadar air 

tersebut material bersifat fluida, 

mengalami deformasi secara terus 

menerus. Dalam jenis ini, air 

merupakan faktor utama terjadinya 

longsor, karena air menurunkan kuat 

kohesi dalam tanah.  

6. Menyebar lateral (Lateral 

Spreading) 

Longsor jenis ini adalah bergeraknya 

lempengan batu dengan sangat 

lambat dan dalam kemiringan yang 

rendah yang disebabkan oleh 

hilangnya tegangan pada lapisan 

bawah material yang juga menjalar 

atau merusak bawah lempengan 

batuan.  

7. Kompleks (Complex) 

Longsor jenis ini merupakan longsor 

yang dalam pergerakannya 

mengalami perubahan dari keadaan 

awal bergerak, hal ini disebabkan 

adanya perubahan kohesi di dalam 

perjalanan alirannya. 

 

 
Gambar 1.  Jenis-jenis longsor 

 

 

Stabilitas Lereng  

Lereng adalah suatu bidang di 

permukaan tanah yang 

menghubungkan permukaan tanah 

yang lebih tinggi dengan permukaan 

tanah yang lebih rendah. Jika ada 

tempat yang terdapat dua permukaan 

tanah yang berbeda ketinggiannya, 

maka akan ada gaya-gaya yang 

bekerja mendorong sehingga tanah 

yang lebih tinggi kedudukannya 

cenderung bergerak ke arah bawah. 

Gaya yang mendorong tersebut 

berupa gaya berat, gaya tiris/muatan 

dan gaya-gaya inilah yang 

menyebabkan kelongsoran. Selain 

itu, terdapat pula gaya-gaya dalam 

tanah yang bekerja 

menahan/melawan sehingga 

kedudukan tanah tersebut tetap 

stabil. Gaya penahan ini berupa gaya 

gesekan/geseran, lekatan (dari 

kohesi) dan kekuatan geser tanah [5].  

Secara kuantitatif menilai stabilitas 

lereng dalam geologi teknik, dicari 

parameter FoS yang dikenal sebagai 

Factor of Safety yaitu merupakan 

rasio antara gaya resistif dan tarikan 

gravitasi [6] 
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Dimana berdasarkan teori, nilai FoS 

> 1 menunjukkan stabilitas, 

sedangkan FoS <1 menyiratkan 

ketidakstabilan. Dengan demikian, 

transisi antara stabilitas ke 

keruntuhan dapat dipertimbangkan 

secara matematis. 

 



Pengukuran Topografi 

Pengukuran topografi pada lokasi 

yang rawan longsor merupakan 

upaya yang diperlukan untuk 

mengetahui tingkat keamanan lereng 

yang disajikan dalam peta topografi 

[5]. 

 

Uji Triaksial 

Uji triaksial adalah uji laboratorium 

yang paling banyak digunakan untuk 

mempelajari kekuatan geser tanah. 

Uji triaksial menggunakan sampel 

tidak terganggu yang diletakkan pada 

samplers tube yaitu sebuah 

selongsong untuk memasukkan 

sampel tanah. Sampel tanah dibuat di 

laboratorium dan diuji pada alat 

triaksial. Uji triaksial dibagi menjadi 

3 yaitu: Consolidated Drained (CD),  

Consolidated Undrained (CU) dan 

Unconsolidated Undrained (UU). 

Dari uji triaksial baik dengan  CD, 

CU maupun UU diperoleh parameter 

kohesi dan sudut geser dalam.  

 

Keruntuhan Menurut Mohr 

Coulomb 

Dalam metode ini, parameter 

kekuatan geser tanah yang tersedia 

berturut-turut direduksi secara 

otomatis hingga kelongsoran terjadi. 

Cara keruntuhan lereng, lokasi 

bidang gelincir dan titik ujung 

bidang gelincir (out-slip point) 

berhubungan dengan besarnya kohesi 

(c), sudut geser dalam (ϕ) dan 

kemiringan lereng. Nilai kohesi (c) 

yang besar, sudut geser dalam (ϕ) 

yang kecil atau sudut kemiringan 

lereng yang kecil dapat membuat 

kedalaman bidang gelincir yang 

dalam dan titik ujung bidang gelincir 

yang jauh dari kaki lereng. Pada 

kriteria Mohr-Coulomb, selubung 

keruntuhan dianggap sebagai garis 

lurus untuk mempermudah 

perhitungan.  

 
Gambar 2.  Sudut geser dalam dan kohesi 

[5] 

 

Kriteria ini didefinisikan sebagai 

berikut : 

 

  c .....................................(2) 

dimana :  

τ = tegangan geser (kg/cm
2
) 

C = kohesi (kg/cm
2
) 

σn = tegangan normal (kg/cm
2
) 

µ = koefisien geser dalam batuan = 

tg   

)( dalamgeser sudut   
 

Metode Bishop 

Metode Bishop adalah metode yang 

diperkenalkan oleh A.W. Metode 

Bishop dipakai untuk menganalisis 

permukaan gelincir (slip surface) 

yang berbentuk lingkaran. Dalam 

metode ini diasumsikan bahwa gaya-

gaya normal total berada/bekerja 

dipusat atas potongan dan bisa 

ditentukan dengan mengurangi gaya-



gaya pada potongan secara vertikal 

atau normal. Bishop menggunakan 

cara potongan dimana gaya-gaya 

yang bekerja pada tiap potongan 

terlihat pada Gambar 3. 

 

 
Gambar 3.  Gaya-gaya yang bekerja pada 

suatu potongan [5] 

Keterangan:  

S = kuat gesek efektif  

s = kuat gesek yang ada 

W = berat total pada irisan  

EL, ER = gaya antar irisan yang 

bekerja secara horisontal pada 

penampang kiri dan kanan 

XL, XR = gaya antar irisan yang 

bekerja secara vertikal pada 

penampang kiri dan kanan 

P = gaya normal total pada irisan (N) 

b = lebar dari irisan (m) 

l = panjang dari irisan (m) 

c’ = kohesi efektif (kg/cm
2
) 

   = sudut geser dalam )(  

u = tegangan pori (kg/cm
2
) 

  = sudut Kemiringan lereng )(  

R = radius lingkaran bidang gelincir 

(m) 

 

Dengan mempertimbangkan seluruh 

keseimbangan gaya, maka rumus 

untuk menentukan nilai FoS 

menggunakan metode Bishop 

diperoleh sebagai berikut: 
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Uji Sampel Tanah 

Uji Sampel Tanah dibagi menjadi 2 

yaitu:  

1. Sampel terganggu (disturbed/DS) 

Sampel yang terganggu telah 

mengalami modifikasi dalam struktur 

dan kadar air tetapi masih 

melestarikan komposisi mineralogi 

nya. Sampel yang terganggu diambil 

langsung dari permukaan tanah. 

2. Sampel tidak terganggu 

(undisturbed/UDS) 

Sampel yang tidak terganggu adalah 

sampel yang belum mengalami 

perubahan pada struktur atau kadar 

airnya. Sampel ini diambil dengan 

mencapai kedalaman sejauh mungkin 

menggunakan coring (pengeboran) 

dan dimasukkan ke dalam samplers 

tube yang ditekan atau didorong ke 

dalam tanah. 

 

Indeks Properti Tanah 

Tanah memiliki sifat utama berikut 

ini yaitu kerapatan, konsistensi, 

porositas, tekstur, warna, struktur 

dan suhu. Indeks properti tanah yang 

dapat diuji yaitu:  

1. Berat volume 

2. Kadar air 

3. Ukuran butiran 

4. Jenis tanah 





 

Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Diagram alir penelitian 

 

PEMBAHASAN 

Hasil pengolahan data topografi 

menggunakan software surfer 13, 

diperoleh kontur dan bentuk bukit 

daerah penelitian pada Gambar 5 dan 

Gambar 6. Hasil pengolahan data 

topografi didapatkan peta kontur 

daerah penelitian pada Gambar (4.1) 

dengan ketinggian 0 sampai 80000 

meter diatas permukaan laut (mdpl) 

ditunjukkan dengan warna ungu 

muda sampai merah muda. Pada 

daerah penelitian didominasi dengan 

warna merah dengan elevasi yang 

tinggi yaitu 60000 sampai 65000 

mdpl.  

 
Gambar 5. Kontur bukit daerah penelitian 

 

 

Gambar 6. Bentuk bukit daerah penelitian 

 

Hasil Uji Indeks Properti Tanah 

Pengujian berat volume yang telah 

dilakukan diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

Tabel 1. Hasil Pengujian Berat Volume 

 

Keterangan Nilai Satuan 

Massa Tanah + 

Cincin (gr) 199.4 gram 

Massa Cincin (gr) 70.9 gram 

Massa Tanah (gr) 128.5 gram 

Tinggi Cincin 

(mm) 79.9 cm 

Diameter Cincin 

(mm) 9 cm 

Volume 14.28 cm
3
 

Berat Volume  9 gram/cm
3
 

 

Mulai 
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Pengujian kadar air yang telah 

dilakukan diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

Tabel 2. Hasil Pengujian Kadar Air 

 

Dari pengujian analisis saringan 

(Sieve Analysis Test) yang telah 

dilakukan diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

Gambar 7. Grafik dan Jenis Tanah Hasil 

Pengujian Analisis Saringan 

 

Hasil pengujian indeks properti tanah 

diperoleh berat volume sebesar 9 

gram/cm
3 

pada pengujian berat 

volume, kadar air sebanyak 36.96% 

pada pengujian kadar air, dan pada 

pengujian analisis saringan diperoleh 

jenis tanah dari sampel yaitu 

didominasi oleh lanau sebanyak 90% 

kemudian pasir 9,3% dan sedikit 

lempung yaitu 0,7%.  

 

 

Hasil Simulasi pada Software 

Geostudio SLOPE/W 2012 

 

Setelah melakukan simulasi di 

software Geostudio SLOPE/W 2012 

diperoleh hasil sebagai berikut: 

 

Gambar 8. Hasil Simulasi pada Software 

Geostudio SLOPE/W 2012 

Simulasi pada Software Geostudio 

SLOPE/W 2012 dilakukan untuk 

memperoleh nilai Factor of Safety 

(FoS) yaitu nilai keamanan suatu 

lereng. Gambar diatas merupakan 

bidang gelincir dari lereng daerah 

penelitian dengan nilai FoS sebesar 

0,602. Dari hasil yang diperoleh 

dapat dikatakan bahwa lereng daerah 

penelitian tidak aman karena nilai 

Factor of Safety (FoS) kurang dari 1.  

 

Berikut adalah parameter dari massa 

longsoran (slide mass): 

  

Gambar 9. Parameter dari massa longsoran 
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Dari gambar di atas dapat dilihat 

beberapa parameter seperti nilai total 

volume yang dilongsorkan sebesar 

458,11 m
3
, total berat sebesar 40,43 

kN, total gaya yang menghambat 

sebesar 2,44 x 10
5
 kN/m dan total 

gaya yang mendorong sebesar 4,05 x 

10
5
 kN/m. Perbandingan antara total 

gaya yang menghambat dan total 

gaya yang mendorong inilah yang 

merupakan nilai FoS dari lereng 

daerah penelitian.  

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Simpulan dari hasil penelitian yang 

telah dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

1. Dari data topografi lereng di 

daerah pengukuran diperoleh 

kontur dan bentuk bukit daerah 

penelitian yang curam dengan 

elevasi yang tinggi yaitu 60000 

sampai 65000 mdpl.  

2. Parameter kuat geser tanah dari 

uji triaksial yaitu nilai kohesi 

efektif 0,01 kg/cm
2
 dan nilai 

sudut geser efektif 12,41º yang 

menunjukkan bahwa lereng 

daerah penelitian labil dan nilai 

Factor of Safety (FoS) kecil. 

3. Nilai Factor of Safety (FoS) dari 

lereng dengan simulasi 

menggunakan software 

Geostudio SLOPE/W 2012 yaitu 

sebesar 0,602. Dari hasil yang 

diperoleh dapat dikatakan bahwa 

lereng daerah penelitian tidak 

aman karena nilai Factor of 

Safety (FoS) kurang dari 1. 

Saran 

Saran dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Pengambilan data bor 

menggunakan handbor, 

sebaiknya untuk penelitian 

kedepannya agar dapat 

menggunakan bor sumur agar 

lebih mudah dan lebih dalam 

untuk mengambil sampel tanah 

undisturbed (tidak terganggu) 

dan mencapai ke lapisan keras. 

2. Dari hasil simulasi yang 

diperoleh dapat dikatakan bahwa 

lereng daerah penelitian tidak 

aman karena nilai Factor of 

Safety (FoS) kurang dari 1. Maka 

dari itu perlu dilakukan 

penguatan pada lereng agar tidak 

terjadi longsor mengingat daerah 

penelitian merupakan jalur utama 

pariwisata ternama di Provinsi 

Lampung dan terdapat 

pemukiman warga di kaki lereng 

yang dapat membahayakan 

keselamatan warga.  
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