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BAB I PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia memiliki banyak gunung api dan wilayah yang masuk ke dalam zona 

kegempaan. Indonesia terletak pada pertemuan lempeng Eurasia, lempeng Pasifik 

dan lempeng Indo-Australia yang mengakibatkan tingkat seismisitas tinggi. Daerah 

penelitian berada di Provinsi Sumatera Utara. Daerah ini merupakan daerah 

perbukitan. Pada daerah ini banyak lereng-lereng curam dimana mengakibatkan 

sering terjadinya longsor. Pada daerah ini banyak terdapat perusahaan lainnya, 

sehingga kestabilan lereng di daerah ini harus diperhatikan agar tidak terjadi 

kecelakaan yang merugikan banyak pihak. Bumi mempunyai permukaan tanah 

bervariasi membentuk bidang datar atau memiliki perbedaan ketinggian antara 

tempat sehingga membentuk suatu lereng (slope). Proses terbentuknya lereng dapat 

secara alami ataupun dibuat oleh manusia dengan suatu tujuan. Dalam pekerjaan 

konstruksi kondisi topografi berupa lereng sering dijumpai sehingga menjadi suatu 

tantangan dalam proses pekerjaan konstruksi. 

Belakangan ini bencana longsor sering terjadi di Indonesia. Pada dua tahun terakhir 

ini tercatat pada Data Informasi Bencana Indonesia kurang lebih ada 2313 kasus 

bencana alam berupa tanah longsor. Longsoran dapat terjadi dengan atau tanpa 

adanya tanda-tanda sebelumnya dan dapat terjadi secara perlahan maupun tiba-tiba. 

Penyebab terjadinya longsor dapat dipengaruhi oleh kemiringan lereng, selain itu 

stabilitas suatu lereng dapat dipengaruhi juga oleh alam, iklim dan aktivitas 

manusia di sekitarnya. Semakin besar sudut lereng maka semakin besar tekanan 

yang disebabkan meningkatnya tegangan geser dan berbanding terbalik dengan 

tegangan normal. Selain itu, beban dinamis juga mempengaruhi besar kemiringan 

lereng. Beban dinamis tersebut dapat berupa gempa.   

Gempa yang terjadi akan menimbulkan skala tertentu dan juga percepatan tanah 

pada suatu daerah akibat gempa. Nilai percepatan yang diperoleh adalah nilai 

percepatan maksimum dimana memperolehnya harus melalui tahap atau metode 
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pendekatan empiris atau menggunakan alat pengukur Akselerograf. Nilai 

percepatan maksimum ini dapat digunakan sebagai acuan untuk mengetahui 

seberapa besar risiko kerusakan yang diakibatkan oleh gempa tersebut (Sunarjo, 

Gunawan, dan Pribadi, 2012). Untuk mendapatkan nilai percepatan secara umum 

dapat menggunakan pendekatan metode empiris (Ibrahim dan Subarjo, 2005). Nilai 

dari perhitungan percepatan tanah maksimum dapat dikonversikan dan 

diklasifikasikan menjadi beberapa macam berdasarkan dari kategori percepatan 

tanah maksimum pada BMKG. 

Tanah juga merupakan bahan vital dalam menunjang pekerjaan konstruksi yang 

menjadi pondasi utama dari pendirian suatu bangunan. Bagaimanapun tidak semua 

tanah dapat mendukung dalam pekerjaan konstruksi, hanya tanah dengan kualitas 

baik yang dapat mendukung proses pekerjaan konstruksi. Dengan itu, penting 

dilakukan analisis terhadap kekuatan suatu tanah untuk mendukung dalam 

pekerjaan konstruksi.  

Analisis stabilitas lereng cukup penting dalam perencanaan sebelum pembangunan 

konstruksi-konstruksi sipil maupun yang lainnya. Untuk mengetahui kestabilan 

lereng tersebut kita harus menghitung besar faktor keamanan. Sehingga analisis 

kestabilan lereng sangat diperlukan agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan. Oleh 

karena itu, penulis melakukan penelitian tentang analisis kestabilan lereng di daerah 

Desa Tangga Batu, Sumatera Utara. Dimana penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui nilai kestabilan tanah.  

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian Tugas Akhir ini sebagai berikut: 

1. Mendapatkan nilai sebaran percepatan tanah maksimum di sekitar daerah 

penelitian 

2. Mengetahui angka aman kestabilan lereng dengan menggunakan metode 

Bishop 

3. Mengidentifikasi seberapa besar pengaruh gempa terhadap kestabilan lereng. 
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1.3 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain 

mampu mencari nilai sebaran percepatan tanah di daerah penelitian serta 

menganalisis kestabilan lereng akibat gempa, pengaruh beban-beban dinamis 

terhadap bangunan di sekitar lereng maupun bangunan di daerah penelitian dan 

dapat memberikan referensi kepada pembaca yang ingin melakukan penelitian di 

daerah lain. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada maka rumusan masalah pada penelitian tugas 

akhir ini, yaitu: 

1. Berapa nilai sebaran percepatan tanah di sekitar daerah penelitian? 

2. Berapa nilai faktor keamanan terkecil bidang gelincir menggunakan metode 

Bishop Disederhanakan pada model 2D berdasarkan klasifikasi Bowles (1984) 

dan kriteria keruntuhan Mohr Coulomb? 

3. Bagaimana model analisis kestabilan statik 2D dengan menggunakan data hasil 

dari pengukuran sifat fisik serta sifat mekanik batuan di laboratorium dan 

pengaruh dari data gempa. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan permasalahan dalam penelitian adalah: 

1. Lokasi penelitian dilakukan pada lereng  di Desa Tangga Batu,  Kabupaten 

Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara. 

2. Perhitungan data percepatan tanah maksimum menggunakan data gempa 10 

tahun terakhir. 

3. Perhitungan nilai faktor keamanan serta penentuan geometri bidang gelincir   

lereng dilakukan dengan menggunakan metode Bishop disederhanakan pada 

Software. 

4. Pemodelan 2D dari pergeseran lereng menggunakan data hasil uji laboratorium 

berupa sifat fisik dan mekanik batuan serta data gempa dari USGS. 
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1.6 Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan pada lereng di Desa Tangga Batu, Sumatera Utara yang secara 

administratif berada dalam Desa Tangga Batu 1, Kecamatan Parmaksian, 

Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Akses untuk mencapai lokasi 

penelitian dari Ibu Kota Kabupaten Toba Samosir dapat melalui jalan darat dan 

dapat ditempuh menggunakan kendaraan pribadi. 

 

Gambar 1.1 Peta Lokasi Penelitian (Google Earth). 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Secara garis besar, sistematika penulisan tugas akhir ini adalah: 

BAB I. PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang penelitian, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, lokasi penelitian dan sistematika 

penulisan.  

BAB II. TEORI DASAR 

Pada bab ini berisikan konsep dasar teori yang digunakan dalam penelitian tugas 

akhir meliputi gerakan massa tanah dan batuan, pemicu dan pemacu gerakan massa 

Lokasi Penelitian 



 

5 

 

tanah dan batuan, lereng, sifat mekanik batuan, kriteria Mohr-Coulomb, konsep 

nilai faktor keamanan, metode Bishop disederhanakan, gempa atau getaran, 

percepatan tanah maksimum dan tinjauan geologi. 

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang tahapan penelitian, diagram alir penelitian serta 

pengolahan data. 

BAB IV. HASIL DAN ANALISIS 

Pada bab ini berisikan hasil pengolahan data serta analisis yang dihasilkan  selama 

melakukan penelitian tugas akhir ini. 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran untuk  penelitian 

selanjutnya menjadi lebih baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


