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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia memilik banyak lereng khususnya daerah Bogor. Lereng bisanya terjadi 

melalui proses geologi atau perbuatan manusia. Bogor termasuk daerah rawan 

longsor akibat lereng. Menurut data dari Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi 

Bencana Geologi, Direktorat Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineral (2003), 

ada beberapa lokasi di Indonesia yang mengalami kelongsoran lahan per tahun. 

Kelongsoran mampu terjadi secara perlahan-lahan atau mendadak. Dampak 

longsoran pada lereng bisa menyebabkan terganggunya aktivitas bahkan hilangnya 

nyawa manusia. Sehingga perlu dilakukannya analisis stabilitas lereng untuk 

mencegah terjadinya kelongsoran. Dengan menganalisis stabilitas lereng perlu 

ditinjau dari beban curah hujan maksimum, karena Bogor salah satu daerah yang 

memiliki curah hujan tinggi. Longsor yang ada berpengaruh terhadap menyusutnya 

volume tanah pada permukaan jeniuh air (Munir, 2003). Tidak hanya itu, Longsor 

juga bisa terjadi jika karena adanya retakan tanah di atas lapisan kedap air pada 

kondisi lereng miring yang tidak kuat menahan air (hujan) di atasnya (Arsyad, 

1989; dan Karnawati, 2005). Menganalisis stabilitas lereng dari beban gempa. 

Stabilitas lereng dengan beban infrastruktur lainnya. Menurut Barus (1999), 

Aktivitas tanah yang memiliki kaitan terhadap sifat fisik alami secara langsung 

seperti halnya struktur geologi, lereng, pola drainase, tanah, hujan ataupun sifat 

ketidakalamian yang berkarakter dinamis layaknya penggunaan infrastruktur dan 

lahan. 

Melakukan perkuatan stabilitas lereng untuk mengantisipasi terjadinya longsor 

yaitu Soil Nailing dan Gabion, yang memiliki kemungkin bisa di bangun di daeah 

Bogor. kondisi tanah akan memakai teknik soil nailing sehingga lebih efektif 

daripada faktor biaya dibanding teknik lain (Lazarte, 2003). Menurut Dinas PU 

gabion adalah dinding penahan tanah dan penyokong yang terbentuk dari anyaman 

bambu atau kawan-kawat, yang diisi dengan batu. Melihat dari segi teknis, 

ekonomis waktu pelaksanaan yang akan dilakukan. Menurut Ervianto (2003), 
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kegiatan estimasi adalah suatu hal penting dalam proyek konstruksi untuk 

membalas pertanyaan “seberapa besar biaya yang harus tersedia untuk sebuah 

bangunan.  

Metode yang digunakan dalam menghitung penelitian ini yaitu Limit Equilibrium 

Method (LEM). Menentukan keruntuhan global dan nilai faktor keamanan (FS) 

menggunakan aplikasi Rocscience v.6.0.  

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana nilai faktor keamanan stabilitas lereng memakai aplikasi Rocscience 

V.6.0. dari perkuatan soil nailing dan gabion. 

2. Bagaimana nilai faktor keamanan dari stabilitas lereng ditinjau dari beban statik 

3. Bagaimana faktor keamanan dari stabilitas lereng ditinjau dari data gempa  

4. Bagaimana perbandingan yang lebih efisien antara perencanaan soil nailing dan 

gabion sebagai perkuatan lereng dari segi rancangan anggaran biaya (RAB), 

dan waktu pelaksanaan  

1.3. Ruang Lingkup Penelitian 

Pada penelitian tugas akhir ini, terdapat ruang lingkup penelitian sebagai berikut: 

1. Stabilitas lereng yang dianalisis di daerah Jonggol, Cariu-Bogor, Jawa Barat.  

2. Memeriksa angka keamanan dari lereng dengan beban statik 

3. Memeriksa angka keamanan dari lereng dengan beban gempa 

4. Melakukan titik pengujian dari data bor 1 dan laboratorium 1 dengan ketinggian 

lereng paling curam 4 m. 

5. Proses desain perkuatan dilakukan menggunakan aplikasi Rocscience dalam 

menentukan nilai faktor keamanan (FS). 

6. Tidak adanya perhitungan beban lalu lintas pada penelitian ini  

7. Melakukan perencanaan perkuatan antara soil nailing dan gabion dari segi 

teknis, rancangan anggaran biaya (RAB) dan waktu pelaksanaan  

1.4. Tujuan Penelitian 

Pada penelitian tugas akhir ini meliputi tujuan penelitian, yakni:   

1. Menentukan nilai FS stabilitas lereng memakai aplikasi Rocscience dari 

perkuatan soil nailing dan gabion. 
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2. Menentukan nilai dari FS stabilitas lereng terhadap beban statik 

3. Menentukan nilai FS stabilitas lereng terhadap beban gempa. 

4. Menentukan perbandingan antara perencanaan soil nailing dan gabion sebagai 

perkuatan lereng berdasarkan rancangan anggaran biaya (RAB) dan waktu 

pelaksanaan.  

1.5. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dimanfaatkan bagi pengembangan ilmu pengetahuan yaitu sebagai 

berikut: 

1. Hasil dari penelitian tugas akhir ini dilaksanakan untuk menjelaskan 

pemahaman bahwa pentingnya kesadaran publik untuk mencegah dan 

mengatasi terjadinya longsor pada lereng dengan membuat alternatif perkuatan. 

2. Sebagai alat untuk membangun pengetahuan terhadap pembaca. 

3. Memahami setiap permasalahan yang terjadi disekitar. 

4. Memecahkan permasalahan yang terjadi. 

5.  Memberikan solusi terhadap pemilihan 2 jenis perkuatan melalui penelitian ini. 

6. Hasil penelitian yang didapatkan mampu digunakan sebagai referensi bagi 

penelitian kedepannya dengan permasalahan yang terkait dengan teori. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika pada penulisan tugas akhir ini mengarah pada petunjuk tugas akhir 

yang dikeluarkan oleh program studi Teknik Sipil Institut Teknologi Sumatera. 

Sistematika penulisan meliputi: 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan tugas akhir ini.  

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi teori dasar yang digunakan sebagai patokan pelaksanaan penelitian, 

penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan.  

3. BAB III METODE PENELITIAN 

Berisi tahap-tahap penelitian tugas akhir secara garis besar, serta data-data yang 

akan dipakai pada penelitian tugas akhir ini. 

4. BAB IV PEMBAHASAN 
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Berisi hasil penelitian dan pendapat atau komentar terhadap hasil yang 

diperoleh. Hasil penelitian dalam tugas akhir ini disajikan dalam bentuk grafik, 

gambar, maupun tabel. 

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi kesimpulan dari penelitian. Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan 

pendapat atau komentar pada bab sebelumnya yang mengacu pada tujuan 

penelitian. Sedangkan saran bertujuan untuk dapat menyesuaikan penelitian 

selanjutnya agar memperoleh hasil yang tepat sasaran dan benar.


