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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng besar yaitu lempeng Indo-

Australia, lempeng Eurasia dan lempeng Pasifik. Kondisi ini menyebabkan 

Indonesia berada pada zona subduksi yang mana menghasilkan pegunungan 

vulkanik dengan kemiringan lereng sedang sampai curam [1]. Kondisi lereng 

tersebut akan rawan terhadap terjadinya bencana alam salah satunya longsor. 

Longsor adalah peristiwa bergeraknya batuan, runtuhan, dan tanah ke bawah lereng 

akibat tarikan gaya gravitasi yang lebih besar dari gaya gesek penahannya[2], [3]. 

 

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 
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fisis dalam mengkaji stabilitas lereng. Parameter-parameter tersebut seperti, kohesi, 

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]. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Ada beberapa masalah yang merupakan penyebab-penyebab terjadinya tanah 

longsor. Berikut ini adalah rumusan-rumusan masalah dalam mengkaji stabilitas 

lereng: 

1. Bagaimana bentuk topografi lereng daerah penelitian? 

2. Bagaimana nilai FoS lereng daerah penilitian?  

 

1.3 Tujuan 

 

Setiap pelaksanaan penelitian pasti terdapat tujuan tertentu yang pastinya untuk 

memberikan informasi yang sangat penting bagi masyarakat. Adapun tujuan-tujuan 

dalam penilian ini yaitu: 

1. Mengetahui bentuk topografi lereng daerah penelitian. 

2. Mengetahui nilai FoS guna mengetahui stabilitas lereng di daerah penelitian. 

 

1.4 Ruang Lingkup 

 

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak terlalu meluas, maka diperlukan ruang 

lingkup dalam penelitian. Berikut ini merupakan ruang lingkup masalah yang akan 

dikaji dalam penilitian ini: 

1. Data sampel tanah diambil dari salah satu lereng di tepi Jalan Raya Way Ratay 

jalur pariwisata di Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran. 

2. Untuk mendapatkan nilai faktor keamanan lereng menggunakan Metode 

Fellenius.  
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