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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng dunia yaitu Lempeng Eurasia, 

Lempeng Pasifik, dan Lempeng Australia yang selalu bergerak dan saling 

menumbuk. Konsekuensi dari tumbukan tersebut adalah terbentuknya jalur 

gunungapi dan vulkanik di Indonesia. Keberadaan jalur gunungapi di wilayah 

Indonesia menyebabkan beberapa wilayah Indonesia memiliki bentuk lahan 

pegunungan dan perbukitan yang memiliki lereng landai hingga terjal. Kondisi 

tersebut menyebabkan Indonesia memiliki berbagai potensi bencana seperti letusan 

gunungapi, tsunami, gempabumi, banjir, dan longsor. Bencana tanah longsor 

merupakan bencana yang setiap tahun terjadi di Indonesia [1]. 

 

Tanah longsor merupakan bencana ketiga yang paling sering terjadi di Indonesia 

setelah bencana puting beliung dan banjir. Menurut data yang dihimpun dalam Data 

Informasi Bencana Indonesia (DIBI)-BNPB pada tahun 2019, terdapat 1.312 

kejadian bencana alam dan sebanyak 340 kejadian merupakan bencana tanah 

longsor. Korban jiwa akibat tanah longsor pada tahun 2019 mencapai 59 korban 

meninggal dan 75 orang mengalami luka-luka. Tanah longsor juga menimbulkan 

kerugian material lainnya, seperti: rumah hancur/rusak, lahan pertanian rusak dan 

lain-lain; dari tahun ke tahun terus meningkat [2]. Daerah yang ingin dikaji dalam 

penelitian ini adalah Kabupaten Pesawaran. Data Indeks Risiko Bencana Indonesia 

tahun 2013 menyebutkan bahwa di Kabupaten Pesawaran memiliki indeks risiko 

tinggi dengan skor 182 [3]. 

 

Pesawaran merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Lampung yang terkenal 

memiliki beberapa destinasi pariwisata unggulan berupa objek wisata pantai. 

Dimana untuk menunjang kegiatan pariwisata tersebut ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan yaitu aksesibilitas jalan menuju objek wisata. Satu-satunya jalur yang 

menghubungkan beberapa destinasi wisata pantai terkenal di Kabupaten Pesawaran 

adalah Jalan Raya Way Ratay yang terletak di Kecamatan Teluk Pandan [4]. 
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Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011-

2031, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran merupakan daerah kawasan 

rawan bencana tanah longsor [5]. 

 

Longsor bukan hanya gerakan/pergelinciran material pada lereng yang bergerak 

menuruni lereng dikarenakan kesetimbangan yang terlampaui akibat adanya gaya 

pendorong (gaya gravitasi), akan tetapi longsor bermula akibat adanya proses retak 

yang menyebabkan tebing runtuh kemudian setelah itu baru disusul dengan 

penggelinciran runtuhan material menuruni lereng. Penggelinciran inilah yang 

kemudian dikenal dengan longsor dan banyak diamati oleh peneliti [6]. Dalam 

usaha untuk mengetahui atau menilai apakah suatu lereng dalam keadaan stabil atau 

tidak, perlu dilakukan analisis kestabilan lereng dengan mencari nilai faktor 

keamanan [7]. 

 

Di Negara lain sudah banyak yang mengkaji tentang longsor dengan mencari nilai 

faktor keamanan. Piegari, dkk (2013) dan Luqi Wang, dkk (2019) telah mengkaji 

longsor yang disebabkan oleh curah hujan, yang mana curah hujan merupakan 

faktor utama penyebab longsor [8], [9]. Ishii, dkk (2012); Fernández-Merodo, dkk 

(2014); dan Bru, dkk (2017) mengkaji longsor dengan menggunakan analisis 

elemen hingga untuk mencari nilai faktor keamanan [10],[11],[12]. Sementara itu, 

Naidu, dkk (2017) telah melakukan penelitian longsor di Amboori, India dengan 

mencari nilai faktor keamanan dan hasil penelitian menunjukan lokasi rentan 

longsor dengan nilai faktor keamanan sekitar 1 dan 1.2 [13]. Namun, penelitian 

mengenai longsor dengan mencari nilai faktor keamanan berdasarkan uji kekuatan 

geser tanah belum pernah dilakukan pada lereng bukit yang berada di Jalan Raya 

Way Ratay, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran.  

  

Dari latar belakang diatas, perlu dilakukan penelitian analisis kestabilan lereng pada 

bukit tersebut guna mengetahui nilai faktor keamanan untuk menentukan stabil 

tidaknya lereng. Penelitian ini dilakukan dengan serangkaian pengambilan data 

berupa data topografi dan data triaksial. Data triaksial diperoleh dari sampel tanah 

yang didapat dari hasil pengeboran kemudian diuji di laboratorium untuk 

mengetahui parameter fisisnya yaitu kohesi dan sudut geser tanah. Dari data 
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parameter fisis dan topografi tersebut diolah menggunakan software STABLE 9.03 

dengan analisis metode Bishop untuk mendapatkan nilai faktor keamanan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimana struktur tanah penyusun lereng bukit Jalan Raya Way Ratay, 

Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran? 

2. Bagaimana nilai faktor keamanan di lereng bukit Jalan Raya Way Ratay, 

Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran? 

3. Bagaimana tingkat kerawanan di lereng bukit Jalan Raya Way Ratay, 

Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran terhadap terjadinya 

longsor? 

 

1.3 Tujuan 

 

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dikaji, penelitian ini mempunyai tujuan 

untuk: 

1. Mengetahui struktur tanah penyusun lereng bukit Jalan Raya Way Ratay, 

Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran. 

2. Mencari nilai faktor keamanan di lereng bukit Jalan Raya Way Ratay, 

Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran. 

3. Mengidentifikasi tingkat kerawanan longsor di lereng bukit Jalan Raya Way 

Ratay, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran. 

 

1.4 Ruang Lingkup 

 

Beberapa hal yang membatasi ruang lingkup penelitian dalam tugas akhir ini adalah 

: 

a. Daerah penelitian yaitu di lereng bukit Jalan Raya Way Ratay, Kecamatan 

Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran pada  koordinat 5°34'06.9"S dan 

105°13'56.3"E. 
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b. Data topografi dan sampel hasil pengeboran yang diuji di laboratorium 

untuk mengetahui parameter fisisnya yaitu uji triaksial CU berupa nilai 

kohesi dan sudut geser tanah dan uji indeks properties tanah berupa uji 

analisis saringan, uji berat volume, uji kadar air, dan uji hidrometer. 

c. Data parameter fisis yang digunakan meliputi data topografi, nilai kohesi 

efektif, nilai sudut geser efektif dan berat volume tanah kemudian diolah 

menggunakan software STABLE 9.03 dengan analisis metode Bishop.  


