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Abstract: This study examines the slope stability on the Way Ratay Highway Tourism Route, Teluk Pandan 
District, Pesawaran Regency. The conditions in the study area indicate the research area has a potential for 
landslides because it has the steep slope. This can be seen in the data from topographic measurements. The 
angle value of  cross section of the slope is 59.87ᵒ. these study also carried out several tests on soil sample i.e. 
the CU (Consolidated-Undrained) triaxial test to obtain the parameter value of shear strength are c '(cohesion) 
of 0.9807 kPa and ϕ' (internal shear angle) of 3, 51ᵒ; the unit weight test yields a value of γ (volume weight) is 
13.6359 kN / m3; the water content test to determine the value of w (water content) is 4.51%; furthermore, the 
sieve analysis test and hydrometer analysis were carried out to determine the type of soil in the study area, 
namely a little sandy silt. These values are used to analyze the stability of the slope using the Fellenius Method 
(Ordinary Method of Slices), from the analysis results obtained that the value of the safety factor is less than 1 
(FoS <1). The FoS value indicates that the slopes of the study area are unstable or prone to landslides. 
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Abstrak: Penelitian ini mengkaji tentang stabilitas lereng pada Jalur Pariwisata Jalan Raya Way Ratay 
Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. Kondisi lereng pada daerah penelitian menunjukkan daerah 
penelitian berpotensi terjadi tanah longsor karena memiliki kemiringan lereng yang curam. Hal tersebut terlihat 
pada data hasil  pengukuran topografi yang menunjukkan bahwa penampang lereng memiliki kemiringan 
sebesar 59,87ᵒ. Selain itu, penilitian ini juga dilakukan beberapa uji pada sampel tanah berupa, uji triaxal CU 
(Consolidated-Undrained) untuk mendapatkan nilai parameter kuat geser yaitu c' (kohesi) sebesar  0,9807 kPa 
dan ϕ' (sudut geser internal) sebesar 3,51ᵒ; uji berat volume menghasilkan nilai γ (berat volume) sebesar 
13,6359 kN/m3; uji kadar air mengetahui nilai w (kadar air) sebesar 4,51 %; selain itu dilakukan uji analisis 
saringan dan analisis hidrometer guna mengetahui jenis tanah pada daerah penelitian yaitu lanau sedikit 
bepasir. Nilai-nilai tersebut digunakan untuk menganalisis stabilitas lereng menggunakan Metode Fellenius 
(Ordinary Method of Slices), dari hasil analisis diperoleh nilai faktor keamanan lebih kecil dari 1 (FoS<1). Nilai 
tersebut menunjukkan lereng daerah penelitian tidak stabil atau rawan terjadi longsor. 

Kata kunci: Longsor, Stabilitas lereng, Topografi, Kuat geser tanah, Metode Fellenius, Factor of Safety (FoS). 

Pendahuluan 

Salah satu wilayah di Indonesia yang rawan longsor 
adalah Provinsi Lampung. Wilayah Provinsi 
Lampung secara regional menunjukkan 
kenampakan yang berbukit-bukit dengan proses 
erosi yang berlangsung secara intensif [4]. Dilansir 
dari situs BPBD (Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah) Lampung, pada tahun 2019 terdapat lima 
kabupaten paling rawan bencana pada musim 
hujan di Provinsi Lampung, yaitu Kabupaten 
Lampung Barat, Kabupaten Pesisir Barat, 
Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesawaran dan 
Kabupaten Lampung Selatan. Kabupaten 
Pesawaran memiliki skor 182 dengan kelas risiko 
bencana yang tinggi [5]. Jalur pariwisata Pesawaran 
dapat berpotensi terjadi tanah longsor dilihat dari 
kenampakan lerengnya. Salah satu lereng yang 

berpotensi longsor terletak pada 05o34’4,9” LS dan 
105ᵒ13’55,2’ BT, yaitu di bukit tepi Jalan Raya Way 
Ratay Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten 
Pesawaran. Daerah ini adalah akses menuju objek-
objek wisata di Kabupaten Pesawaran. Meninjau 
Kabupaten Pesawaran merupakan daerah yang 
memiliki objek wisata besar di Lampung, maka 
dibutuhkan penelitian terkait stabilitas lereng. 

Kondisi stabilitas lereng sangat berpengaruh 
terhadap kerentanan suatu lereng untuk terjadi 
longsor[6], [7]. Kondisi stabilitas lereng dapat 
berubah akibat perubahan keseimbangan (faktor 
internal) dan gangguan eksternal (faktor eksternal). 
Dalam mengkaji stabilitas lereng dibutuhkan nilai 
faktor keamanan atau Factor of Safety (FoS)[3]. 
Beberapa penelitian menggunakan parameter-
parameter fisis dalam mengkaji stabilitas lereng. 
Parameter-parameter tersebut seperti, kohesi, 
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sudut friksi[6]–[14], sudut kemiringan, berat 
volume[6], [8], [14], ketinggian lereng, koefisien 
tekan, modulus elastisitas dan kedalaman batuan 
dasar[14].  

Dalam penelitian ini analisis stabilitas lereng dapat 
dilakukan menggunakan Metode Fellenius 
(Ordinary Method of Slices) untuk mendapatkan 
FoS dari suatu lereng atau bidang geoteknik[15]–
[18]. Metode Fellenius adalah metode analisis 
stabilitas lereng dengan mengansumsikan bidang 
gelincir lereng berbentuk lingkaran yang dibagi 
menjadi irisan-irisan vertikal[19]–[21]. 

Metode 

Longsor (Gerakan Tanah) 

Longsor atau gerakan tanah adalah suatu 
pergerakan batuan, bahan rombakan, tanah atau 
material campuran pada lereng akibat aktivitas 
gaya gravitasi, yang mana gaya pendorong pada 
lereng lebih besar dari gaya gesek penahannya[2], 
[3], [22]–[25]. Longsor terjadi ketika air masuk ke 
dalam tanah pada lereng. Jika air yang masuk 
sampai menembus ke lapisan tanah kedap air akan 
menyebabkan tanah pelapukan di atasnya bergerak 
mengikuti lereng dan keluar dari lereng[26].  

Secara fisis, dinamika longsor umumnya dikaitkan 
dengan kesetimbangan. Longsor terjadi ketika 
terdapat perubahan kesetimbangan dari 
komponen gaya yang bekerja pada lereng. Pada 
proses terjadinya longsor terdapat dua buah gaya 
yang berkerja, yaitu gaya pendorong dan gaya 
penahan. Jika gaya penahan material kuat dan gaya 
pendorong lemah, maka tidak ada potensi terjadi 
longsor, dengan kata lain lereng dalam keadaan 
stabil. Longsor hanya akan terjadi jika ada pemicu 
yang mengubah kesetimbangan seperti gaya 
pendorong. Gaya pendorong yang paling besar 
pengaruhnya adalah gaya gravitasi yang searah 
dengan bidang lereng. Gaya penahan adalah gaya 
pada material yang menghambat terjadinya 
longsor. Gaya penahan ini terkait dengan 
karakteristik fisik dari batuan dan tanah yaitu 
kohesi dan keofisien gesek[26].  

 

Gambar 1. Gaya yang bekerja pada lereng[3]. 

Berdasarkan gambar di atas, M adalah massa objek, 
g adalah percepatan gravitasi, β adalah sudut 
kemiringan lereng dan Fges adalah gaya gesek. 

Daerah Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di salah satu lereng di 
barisan perbukitan tepi Jalan Raya Way Ratay, 
Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, 
Lampung. Daerah ini secara astronomis terletak 
pada 05o34’4.9” LS dan 105ᵒ13'55.2" BT. 

 

Gambar 2. Peta daerah penelitian (diedit dari 

Google Earth, 2019). 

 

Metode Fellenius (Ordinary Method of Slices) 
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Gambar 3. Analisis stabilitas dengan metode 
irisan: (a) bidang gelincir; (b) gaya-gaya yang 

bekerja pada irisan[20]. 

Pada Gambar 3. (b) gaya-gaya yang bekerja pada 
irisan (irisan ke-n). Wn adalah berat irisan dan Nr 
adalah gaya normal. 𝛼𝑛 adalah sudut yang 
terbentuk antara Wn dengan normalnya (Nr) dan Tr 
adalah gaya pada komponen tangensial dari reaksi 
R. Pn dan Pn+1 adalah gaya normal yang bekerja pada 
sisi irisan, Tn dan Tn+1 adalah gaya geser yang 
bekerja pada sisi irisan. Untuk memudahkan 
analisis, tegangan air pori dianggap nol dan resultan 
gaya normal pada sisi irisan serta resultan gaya 
geser pada sisi irisan dianggap sama besar. Untuk 
pengamatan keseimbangan dapat diberikan 
persamaan 
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Untuk keseimbangan bidang ABC, momen gaya 
pendorong terhadap titik O sama dengan momen 
gaya penahan terhadap titik O, yaitu 
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Sehingga nilai FoS dapat diketahui dengan 
persamaan berikut 
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[20], [21], [27] 

Hasil dan Pembahasan 

Topografi Daerah Penelitian 

Berdasarkan pengukuran topografi di daerah 
penelitian didapatkan peta topografi seperti yang 
ditunjukkan pada Gambar 4. 

 

Gambar 4. Peta topografi daerah penelitian.  

Peta topografi tersebut dapat digunakan untuk 
mendefinisikan bentuk penampang lereng. Hal ini 
dapat dilakukan dengan memilih garis potongan 
yang sesuai dengan bentuk lereng yang ada pada 
daerah penelitian.  



 

Gambar 5. Bentuk penampang lereng daerah 
penelitian. 

Penampang lereng tersebut memiliki ketinggian 
26.893m, nilai ini berdasarkan selisih nilai titik 
terendah lereng dengan nilai titik tertinggi. Nilai ini 
juga didapat berdasarkan potongan melintang peta 
topografi dengan garis potong seperti pada Gambar 
4. Hasil pemotongan pemotongan melintang peta 
topografi ini menghasilkan gambar profil lereng 
seperti pada Gambar 5.  

Hasil Uji Berat Volume 

Tabel 1. Data berat volume. 

γ (berat volume) 

13,6359 kN/m3 

Nilai berat volume berhubungan dengan densitas 
dari sampel tanah (ρ). Nilai berat volume akan 
besar jika sampel tanah memiliki densitas yang 
besar. Berat volume sampel tanah juga memiliki 
hubungan dengan porositas tanah. Jika nilai berat 
volume besar maka nilai porositasnya akan kecil. 
Hasil uji berat berat volume sebesar 13,6359 kN/m3 
menunjukkan bahwa sampel tanah merupakan 
loess[20].  

Hasil Uji Kadar Air 

Tabel 2. Data kadar air. 

Massa sampel yang digunakan Kadar air 

21,5 gram 4,51 % 

Hasil uji kadar air dapat menunjukkan nilai 
porositas tanah dengan menghitung nilai specific 
gravity (Gs) yang didapatkan dari analisis 
hidrometer sebesar 2,80. Nilai porositas (n) dapat 
ditentukan dengan mengitung angka pori (e) 
menggunakan rumus 

se wG
 

dengan w adalah kadar air (4,52%), sehingga 
didapatkan nilai angka pori 0,12656. Nilai porositas 
dapat dihitung menggunakan rumus 
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dengan hasil perhitungan nilai porositas yaitu 11%. 
Hal ini sesuai dengan kenampakan sampel tanah 
yang padat dan bertekstur keras[24]. Nilai porositas 
tersebut dapat mewakili jenis tanah di lapangan 
yang sangat keras dan padat sulit menyerap air.  

Hasil Analisis Saringan dan Hidrometer 

Tabel 3. Data hasil analisis saringan dan 
hidrometer. 

Massa sampel 
kering 

Jenis 
tanah 

Persentase pada 
sampel 

500 gram 

Kerikil 0% 

Pasir 9,3% 

Lanau 90% 

Lempung 0,7% 

Pengujian analisis saringan dan hidrometer 
bertujuan untuk menentukan jenis tanah 
berdasarkan ukuran butir. Hasil uji analisis saringan 
dan hidrometer hanya menunjukkan jenis tanah 
yang dominan yaitu lanau yang memiliki butiran 
halus. Lanau memiliki ukuran butir kurang dari 
0,075mm, nilai ini berdasarkan klasifikasi tanah 
menggunakan sistem USCS (Unified Soil 
Classification System)[20]. Lanau memiliki sifat 
gritty (berpasir) dengan tingkat porositas dan 
permeabilitas sedang[22], [24], [28]. Butiran-
butiran lanau tersebut mengalami kompaksi karena 
pengaruh pelapukan mekanik serta pengaruh 
konsolidasi sehingga menjadi padat, namun 
memiliki kadar air yang rendah[29], [30].  

Hasil Uji Triaksial CU 

Tabel 4. Data Uji Triaksial. 

No Parameter Nilai 

1 c' (kohesi efektif) 0,9807 kPa 

2 ϕ' (sudut geser efektif) 3,51ᵒ 

Hasil uji triaksial menghasilkan parameter berupa c' 
dan ϕ' . Nilai c' dan ϕ' ditunjukkan pada Tabel 4. 
Nilai c' dan ϕ' yang sangat kecil dengan jenis tanah  
berupa lanau sedikit berpasir, merupakan 
kelompok tanah yang buruk[31]. Hal ini 
berdasarkan korelasi kelompok tanah dengan nilai 
parameter kuat geser efektif menurut Australian 
Standard for retaining walls (AS 4678).  

Hasil Simulasi 

Berdasarkan simulasi menggunakan software 
GeoStudio SLOPE/W, nilai FoS yang dihasilkan yaitu 
0,133 yang ditunjukkan Gambar 6. dengan bidang 
gelincir model lingkaran (circular failure) yang 
ditunjukkan Gambar 7. Selain nilai FoS, terdapat 
beberapa nilai parameter yang dihasilkan dari 
proses simulasi yaitu volume total keruntuhan 
sebesar 223,82 m3; berat keruntuhan sebesar 
3.051,9 kN; momen gaya penahan sebesar 5.357,3 



kNm; dan momen gaya aktif/pendorong sebesar 
40.396 kNm.  

Nilai FoS hasil simulasi menyatakan bahwa lereng di 
daerah penelitian tidak stabil. Hal ini disebabkan 
kecilnya parameter kuat geser yang didapat dari uji 
trixial sampel tanah seperti yang ditampilkan pada 
Tabel 4. Jika kohesi dan sudut geser semakin 
meningkat maka lereng akan lebih stabil karena 
nilai kuat geser akan meningkat dan dapat 
meningkatkan nilai FoS[32]. Selain itu, tanah di 
daerah penelitian berupa batauan lanau padat yang 
memiliki porositas sangat kecil namun kohesinya 
juga sangat kecil. Hal ini yang menyebabkan daerah 
tersebut rentan mengalami longsor jenis rock fall 
(jatuhan batuan) pada musim kemarau. 

 

Gambar 6. Nilai FoS daerah penelitian. 

 

Gambar 7. Bidang gelincir hasil simulasi daerah 
penelitian. 

Bedasarkan korelasi kelompok tanah dengan nilai 
parameter kuat geser efektif menurut Australian 
Standard for retaining walls (AS 4678), jenis tanah 
pada lereng dikategorikan tanah buruk karena c' 
dan ϕ' yang sangat kecil dengan jenis tanah  berupa 
lanau sedikit berpasir. Jenis tanah tersebut 
membuat lereng dikatakan tidak stabil. Lereng 
tidak stabil juga dipengaruhi bentuk lereng yang 
curam (59,87ᵒ), hal ini sesuai dengan kenyataan di 
lapangan. Lereng yang curam ini akan 
memungkinkan terjadinya longsor di daerah 
penelitian.  

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan 
lereng tersebut tidak mengalami longsor 
dikarenakan lereng masih ditumbuhi vegetasi 
seperti pada Gambar 7. Lereng tersebut juga sulit 
menyerap air, yang mana pada saat musim hujan 
kemungkinan terbawanya material menuruni 
lereng sangat kecil. Selain itu berdasarkan 
observasi lapangan, lereng tersebut sering 
dilakukan rekayasa geoteknik seperti pemotongan 
lereng serta penggerukan material lereng agar 
lereng tidak longsor.  

Berdasarkan hasil simulasi yang telah dilakukan 
juga menunjukkan bahwa lereng tidak stabil 
seharusnya mengalami longsor di musim hujan. 
Akan tetapi hal ini tidak terjadi di daerah penelitian 
karena tanah memiliki nilai porositas kecil yang 
menunjukkan daerah penelitian sulit menyerap air. 
Namun tidak menutup kemungkinan lereng 
tersebut akan mengalami longsor. Kemungkinan 
longsor yang terjadi pada daerah penelitian adalah 
aliran debris (debris flow). Aliran debris akan akan 
terjadi ketika hujan deras dengan interval waktu 
yang cukup lama. Hal ini dikarenakan tanah pada 
daerah penelitian sulit menyerap air. Jika tanah 
sulit menyerap air, maka air hujan akan mengalir 
permukaan lereng (surface run-off). Aliran air di 
permukaan ini akan membawa material campuran 
pada lereng berupa campuran tanah dan batuan[2], 
[3], [22]–[24]. Sebaliknya, jika tanah memiliki 
porositas tinggi akan mudah menyerap air. Air yang 
terserap sampai ke lapisan kedap air akan 
menyebabkan tanah pelapukan di atasnya 
mengalami longsor.  

 

Gambar 7. Longsor yang terjadi di daerah 
penelitian berupa jatuhan batuan. 

Berdasarkan observasi lapangan, pada musim 
kemarau daerah penelitian sudah terjadi rock fall 
(runtuhan batuan) seperti pada Gambar 7. Rock fall 
terjadi pada daerah penelitian karena memiliki 
lereng yang curam dengan material berupa batuan. 



Pergerakan rock fall dipengaruhi oleh gravitasi dan 
proses pelapukan mekanik yang biasanya terjadi 
secara tidak merata. Rock fall juga dapat terjadi 
pada daerah penelitian jika lereng sering mendapat 
getaran seperti getaran dari kendaraan atau 
gempabumi.  

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan 
bahwa lereng tidak stabil sehingga rawan terjadi 
longsor. Jika longsor terjadi di daerah penelitian, 
maka longsoran akan menutupi Jalan Raya Way 
Ratay di kaki lereng yang merupakan akses menuju 
destinasi wisata yang ada di Kabupaten Pesawaran. 
Hal tersebut akan menganggu jalur transportasi di 
daerah penelitian yang menghubungkan 
Kecamatan Teluk Pandan dengan Kecamatan 
Padang Cermin. Oleh sebab itu, perlu dilakukan 
tindakan-tindakan untuk mencegah terjadinya 
longsor. Beberapa usulan tindakan yang dapat 
dilakukan untuk mencegah terjadinya longsor di 
daerah penelitian diantaranya: 

1. Pelandaian lereng yang bertujuan untuk 
mengurangi gaya pendorong dan memperkecil 
sudut kemiringan lereng agar lebih aman bagi 
bangunan di bawahnya. 

2. Trap atau undakan (benching) umumnya dapat 
diterapkan di bagian kepala, tengah, maupun 
kaki lereng yang terjal. Struktur trap dapat 
menghambar laju erosi tanah dan dapat 
menahan terjadinya aliran debris.  

3. Penanaman vegetasi yang sesuai dengan 
keadaan jenis tanah dan bentuk lereng. 
Vegetasi yang dapat ditanam di daerah 
penelitian dapat berupa tanaman perdu. Akar-
akar tanaman ini akan mengikat tanah sehingga 
dapat meningkatkan nilai kohesi tanah[33]. 

4. Bronjong yang umumnya dipasang di kaki 
lereng. Bronjong merupakan bangunan 
penambat tanah dengan struktur bangunan 
berupa anyaman kawat yang diisi batu belah. 
Pembuatan bronjong bertujuan untuk menahan 
gerakan tanah baik vertikal maupun horizontal. 
Selain itu, bronjong juga dapat meloloskan air 
sehingga tidak menyebabkan terbendungnya 
air permukaan pada lereng. 

Penutupan rekahan yang bertujuan untuk 
menahan masuknya air permukaan ke dalam tanah. 
Hal ini memungkin air tidak masuk sampai ke 
lapisan kedap air sehingga mencegah terjadinya 
longsor. Rekahan dapat ditutup dengan 
menggunakan lempung, aspal atau semen[34]. 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, 
dapat disimpulkan bahwa: 

1. Lereng memiliki kemiringan yang curam dengan 
sudut kemiringan sebesar 59,87ᵒ dengan 
ketinggian 26.893m dari jalan raya. Jenis 
material pada lereng berupa lanau sedikit 
berpasir yang terdiri dari 90% lanau; 9.3% pasir 
dan 0,7% lempung. Perpaduan antara 
kemiringan lereng yang curam dengan jenis 
material penyusun lereng membuat lereng 
tersebut rawan terjadi longsor. 

2. Berdasarkan hasil simulasi dengan memasukkan 
nilai parameter γ sebesar 13,6359 kN/m3; c' 
sebesar  0,9807 kPa; dan ϕ' sebesar 3,51ᵒ 
menghasilkan nilai FoS sebesar 0,113. Hasil 
simulasi ini menunjukkan lereng tidak stabil. 
Kondisi lapangan juga menunjukkan lereng 
telah mengalami longsor dengan jenis longsor 
rock fall (jatuhan batuan) akibat getaran dari 
kendaraan yang ada di kaki lereng. Jika tidak 
ditangani, kondisi tersebut akan membuat 
lereng semakin tidak stabil karena geometri 
lereng berubah menjadi semakin curam. Hal ini 
dapat memungkinkan lereng akan mengalami 
longsor lagi baik pada musim kemarau maupun 
pada musim penghujan. 
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