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BAB II DASAR TEORI 

 

 

2.1 Gerakan massa tanah dan batuan 

Gerakan massa tanah terbagi menjadi beberapa bagian antara lain adalah gerak 

longsor/gelinciran, aliran dan rayapan. Gerakan massa tanah adalah suatu batuan 

maupun tanah yang bergerak atau berpindah pada arah tegak, mendatar maupun 

miring. Berdasarkan definisi dan klasifikasi longsoran dapat dilihat pada Gambar 

2.1 (Vernes, 1978). 

 

 

Gambar 2.1 Klasifikasi Longsoran (Vernes, 1978) 

Berdasarkan klasifikasi maka longsoran dibagi atas beberapa jenis, antara lain:  

1. Jatuhan (Fall) adalah bergeraknya massa batuan melalui udara. Gerakan tersebut 

antara lain gerak jatuh bebas, gerakan meloncat, gelinding bongkah batu dan 

bahan rombakan yang tidak banyak bersinggungan antara satu material dengan 

yang lain.  
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2. Longsoran-longsoran gelinciran (slides) adalah gerakan akibat  keruntuhan yang 

melewati satu ataupun banyak bidang yang bisa diamati. Slides dipisah menjadi 

dua tipe. Pertama luncuran (slide) yang dipengaruhi gerak translasional serta 

susunan materialnya yang banyak berganti. Kedua nendatan (slump) apabila 

longsoran gelinciran dengan lapisan material yang tidak banyak berganti dan 

umumnya dipengaruhi gerak rotasional dimana yang termasuk dalam longsoran 

gelinciran yaitu luncuran bongkah tanah dan nendatan tanah.   

3. Aliran (flow) adalah gerakan yang terjadi pada material yang tidak terkonsolidasi 

yang dipengaruhi oleh kadar air tanah. Jenis aliran terbagi menjadi dua jenis 

yaitu gerakan aliran kering dan aliran basah. Aliran kering yaitu sandrun (aliran 

pasir), aliran fragmen batuan dan aliran loos, sedangkan jenis gerakan aliran 

basah adalah aliran pasir-lanau, aliran tanah cepat, aliran tanah lambat, aliran 

lumpur dan aliran bahan rombakan.   

 

2.2 Pemicu dan pemacu gerakan massa tanah dan batuan 

Pemicu dan pemacu longsoran diakibatkan oleh pergerakan massa tanah dan 

batuan. Pergerakan massa tanah dan batuan dipengaruhi oleh penyebab internal 

maupun eksternal. Penyebab eksternal dan internal ini dapat menjadi pemicu 

terjadinya longsor, penyebab tersebut dapat kita lihat pada Tabel 2.1 
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Tabel 2.1 Penyebab gerakan massa tanah dan batuan (Terzaghi, Peck, dan Mesri, 1996). 

No Penyebab eksternal Penyebab Internal 

1 

Geometri lereng berubah (pemotongan kaki 

lereng, erosi, perubahan sudut kemiringan, 

panjang, dll. 

Longsoran (ekspansi lateral, pergerakan 

dan erosi). 

2 Pembebanan beban (erosi dan penggalian). Pelapukan. 

3 

Pembebanan  

(penambahan material dan penambahan 

tinggi). 

Erosi seepage (solution dan pemipaan). 

4 Shock dan vibrasi (buatan, gempa bumi, dll).  

5 Penurunan permukaan air.  

6 
Perubahan aktivitas air (hujan, tekanan pori, 

dll). 
 

 

2.3 Lereng 

Permukaan tanah memiliki sudut kemiringan yang bervariasi dengan bidang 

horizontal dan mengakibatkan suatu lereng (slope) terbentuk. Lereng merupakan 

suatu bidang di permukaan tanah yang menggabungkan permukaan tanah yang 

lebih tinggi dengan permukaan tanah yang lebih rendah. Dalam pembentukan 

lereng terdapat banyak fenomena yang terbentuk dan merupakan faktor utama suatu 

lereng dapat terbentuk, sehingga fenomena-fenomena yang terjadi mempengaruhi 

bentuk dari lereng tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah: 

1. Faktor yang bersifat aktif, antara lain;  

a. Kekuatan tanah berkurang akibat adanya suatu erosi.  

b. Massa batuan mengalami pembebanan akibat dari air hujan dan bangunan. 

2. Faktor yang bersifat pasif, antara lain;  

a. Pengaruh iklim (tropis ataupun subtropis).  

b. Litologi suatu daerah (batuan beku, batuan sedimen dan batuan metamorf).  

c. Kondisi stratigrafi (urutan susunan batuan).  

d. Kondisi struktur geologi (sesar dan lipatan).  
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e. Kondisi vegetasi.  

Lereng terbagi menjadi dua jenis yaitu lereng alami dan lereng buatan. Lereng alami 

adalah lereng yang terbentuk akibat dari proses alam dan terbentuk secara alami, 

lereng alami banyak ditemukan di daerah perbukitan. Sebaliknya lereng buatan 

diciptakan oleh manusia yang pada umumnya digunakan untuk keperluan 

konstruksi. Adapun bentuk lereng yang dibagi menjadi dua jenis: 

1. Lereng Alami (Natural Slope) 

Lereng alami terbentuk akibat proses alami, material yang ada memiliki 

kecenderungan terbawa oleh beratnya lereng tersebut dan kuat geser tanah serta 

material yang menahan gaya-gaya dari luar. 

2.   Lereng Buatan (Man Made Slope):  

a. Lereng Buatan dari Tanah Asli  

Lereng terbuat dari tanah asal yang memotong kemiringan. Kestabilan 

pemotongan dipengaruhi oleh keadaan geologi, sifat suatu tanah, tekanan 

karena adanya rembesan serta metode pemotongan.  

b. Lereng  Buatan dari Tanah Asli yang Dipadatkan (Lereng Timbunan).  

Tanah yang dipadatkan untuk keperluan pekerjaan konstruksi jalan tol, jalan 

raya ataupun rel kereta api dan bendungan. Sifat suatu timbunan dipengaruhi 

oleh metode penimbunan serta derajat kepadatan dari tanah.  

Lereng timbunan dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu;  

1.  Timbunan tanah tidak berkohesi diatas susunan tanah yang kuat. Kestabilan 

lereng tergantung pada;  

a.  Sudut geser dalam suatu bahan timbunan  

b. Kemiringan suatu lereng  

c. Tekanan air pori  

2. Timbunan tanah berkohesi di atas lapisan tanah kokoh;  

a. Kuat geser tanah dari bahan timbunan  

b. Berat isi material timbunan  

c. Tekanan air pori  

3. Timbunan dilaksanakan di atas tanah lembek; 

a. Kuat geser tanah timbunan 

b. Berat isi tanah timbunan  
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c. Perbedaan ketinggian dari timbunan kemiringan lereng  

d. Kuat geser tanah asal. 

2.3.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan lereng 

Lereng memiliki kondisi kritis yang dapat mengakibatkan longsoran. Kondisi 

lereng yang curam merupakan kondisi suatu lereng tidak stabil, tetapi tidak menjadi 

jaminan jika lereng yang landai tidak mengalami longsoran. Berdasarkan faktor 

yang dapat mempengaruhi ketidakstabilan lereng, faktor tersebut diklasifikasikan 

secara umum (Dunn, Anderson, dan Kiefer, 1992) seperti berikut: 

1. Kenaikan shear stress diakibatkan oleh: 

a. Bertambahnya jumlah beban pada lereng. 

b. Tekanan dinamis akibat kegiatan blasting, pergerakan perlengkapan 

pertambangan serta gempa bumi. 

c. Tekanan aksial karena adanya tekanan pori serta pelebaran retak akibat 

kondisi cuaca yang buruk. 

d. Meningkatnya aktivitas tektonik. 

2. Berkurangnya shear stress dapat diakibatkan oleh: 

a. Karakteristik suatu material yang ada ataupun aspek geologis semacam 

orientasi, keberadaan diskontinuitas serta keberadaan susunan tanah serta 

batuan yang lemah. 

b. Pengurangan struktur yang menahan serta erosi tanah diakibatkan oleh 

hujan ataupun penyusutan muka air tanah. 

c. Pelapukan akibat adanya pengurangan kekuatan akibat kerusakan fisik 

suatu batuan yang menyebabkan berkurangnya nilai kohesi material lereng. 

d. Berubahnya kekuatan internal akibat dari diskontinuitas serta tekanan air 

pori. 

e. Melemahnya lereng secara terus menerus. 

Bersumber pada riset tentang kestabilan lereng serta penelitian-penelitian yang ada 

sebelumnya, maka nilai rentang faktor keamanan dapat dikategorikan nilai 

keamanannya berdasarkan klasifikasi Bowles (1984)  yang terdapat pada Tabel 2.2. 
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Tabel 2.2 Nilai faktor keamanan dengan keadaan lereng (Bowles, 1984). 

Nilai FS Indikasi Lereng 

< 1.07 Labil 

1.07 - 1.25 Kritis 

> 1.25 Stabil 

 

2.4 Sifat mekanik batuan  

Penentuan sifat mekanik suatu batuan dapat dilakukan menggunakan metode 

pengujian sampel di laboratorium dengan menentukan karakter sifat mekanik suatu 

batuan. 

2.4.1 Uji kuat tekan uniaksial (Unconfined Compressive Strength) 

Uji ini merupakan uji kekuatan suatu batuan yang menggunakan sebuah mesin 

untuk menekan sampel batuan yang berbentuk silinder, balok ataupun prisma dari 

satu arah (uniaksial) hingga bidang batuan pecah (Kramadibrata, 2000). 

 

Gambar 2.2 Penyebaran tegangan dalam contoh batuan (Kuswanto dan Wacono, 2006) 
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Pada uji ini secara teoritis gaya yang tersebar pada saat pengujian sampel batuan 

yaitu searah dengan gaya yang dikenakan pada sampel tersebut. Namun pada 

kenyataannya pada uji langsung gaya yang dikenakan pada sampel batuan tidak 

searah dengan arah tegangannya. Hal ini disebabkan karena adanya pengaruh dari 

mesin penekan yang berbentuk plat yang mengakibatkan bidang pecah sampel tidak 

searah gaya melainkan berbentuk kerucut cone seperti yang dapat dilihat di Gambar 

2.2. Adapun 2 modulus yang berperan dalam uji ini yaitu: 

1) Modulus elastisitas 

Modulus elastisitas adalah perbandingan antara regangan dengan tegangan. 

Untuk mengukur ketahanan batuan saat mengalami deformasi maka modulus 

elastisitas menjadi salah satu parameter yang dicari ketika gaya diberikan pada 

batuan tersebut.  

a. Regangan 

Regangan adalah perbandingan pertambahan panjang dengan panjang mula-

mula. Pada contoh sampel pertambahan panjang akan berada di ujung sampel 

dan setiap bidang pada batang sampel yang mempunyai perbandingan yang 

serupa. Pertambahan panjang juga merupakan perubahan bentuk yang terjadi 

pada arah lateral (Δd) dan aksial (Δ1) yang dapat dilihat pada Gambar 2.3, yang 

mengakibatkan adanya perubahan secara volumetrik (Kramadibrata, 2000). 

 

Gambar 2.3 Kondisi batuan yang menerima beban (Kuswanto dan Wacono, 2006) 
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b. Tegangan 

Tegangan merupakan perbandingan antara gaya tarik yang dikerjakan pada 

suatu batuan dengan luas penampangnya. Tegangan dibagi menjadi dua 

yaitu tegangan normal dan tegangan geser. Tegangan normal yaitu gaya 

yang bekerja tegak lurus terhadap permukaan, sebaliknya tegangan geser 

terjadi bila gaya yang bekerja sejajar dengan permukaan. Tegangan yang 

bekerja pada bidang miring dapat kita lihat pada Gambar 2.4. 

 

                Gambar 2.4 Tegangan pada bidang miring (Kuswanto dan Wacono, 2006). 

 

2) Modulus Young 

Modulus Young adalah perbandingan antara tegangan dengan regangan suatu 

batuan selama gaya yang bekerja tidak melampaui nilai batas elastisitasnya. 

Modulus Young bisa ditentukan nilainya dengan membandingkan antara strain 

aksial dengan selisih strain aksial yang diperoleh dari perbandingan tertentu pada 

grafik strain aksial dihitung pada rata-rata kemiringan kurva dalam kondisi linear 

atau kurva bagian linear yang paling besar diperoleh nilai rata-rata modulus 

elastisitas dalam hubungan yang ditunjukkan pada Gambar 2.5 (Kramadibrata, 

2000). 
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Gambar 2.5 Kurva perbandingan antara strain dengan stress 

Dilihat dari Gambar 2.5 ketika suatu material diberikan suatu beban yang besar 

sehingga melewati kekuatan material itu sendiri, maka akan terjadi deformasi. 

Deformasi ada dua yaitu deformasi plastis dan elastis, dimana deformasi elastis 

yaitu kondisi ketika bentuk batuan atau material kembali ke kondisi awal. 

Sedangkan deformasi plastis adalah bentuk batuan yang mengalami deformasi dan 

tidak kembali seperti semula. 

2.4.2 Uji triaksial 

Uji triaksial adalah pengujian untuk mengetahui kekuatan suatu batuan di bawah 

tekanan triaksial. Uji ini merupakan uji yang terpenting dalam mekanika batuan, 

dapat kita lihat pada Gambar 2.6 pengujian kuat tekan memakai contoh berbentuk 

silinder dengan syarat-syarat yang serupa. 

 

Gambar 2.6 Tekanan pada pengujian triaksial (Kuswanto dan Wacono, 2006). 
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Uji triaksial akan menghasilkan kurva intrinsik (strength envelope). Kurva ini 

menunjukkan ketahanan suatu batuan terhadap batuan yang berada di atasnya. 

Parameter keruntuhan batuannya adalah kohesi dan sudut geser dalam. Berdasarkan 

hasil uji triaksial dapat diketahui tingkat kekuatan dari batuan tersebut dengan 

beberapa parameter yaitu:  

1) Kuat geser (shear strength) 

Kuat geser adalah gaya tahan batuan yang bekerja per satuan luas massa batuan 

untuk menahan kerusakan atau kegagalan suatu batuan. 

2) Sudut geser dalam (ϕ) 

Sudut geser dalam merupakan sudut yang diperoleh dari tegangan normal dan 

tegangan geser yang berhubungan di dalam susunan atau material tanah atau 

batuan. Sudut geser dalam sering kita ketahui dengan rekahan yang dibentuk 

oleh suatu material yang dikenai gaya ataupun tegangan terhadapnya yang 

melebihi tegangan gesernya. 

3) Kohesi (C) 

Kohesi merupakan gaya tarik menarik antara partikel dalam batuan. Jika 

kekuatan geser suatu batuan semakin besar maka nilai dari kohesi batuan akan 

semakin besar.  

2.5 Kriteria mohr-coulomb 

Mohr-Coulomb mengatakan bahwa keruntuhan sebagai akibat dari hubungan 

kombinasi kritis stress normal dengan stress geser. Adapun pengaruh lain selain 

tegangan normal maksimum dan tegangan geser maksimum. Keruntuhan tanah 

terjadi bukan dikarenakan adanya kehancuran dari butir-butir tanah melainkan 

karena ada gerak relatif antar butir tanah. Pada Gambar 2.7 dapat dilihat lingkaran 

Mohr dan kurva intrinsik. 
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Gambar 2.7 Lingkaran Mohr dan kurva intrinsik pengujian triaksial (Das, 1993) 

Kriteria Mohr-coulomb dirumuskan sebagai berikut: 

τ = c + σ
n 

tan θ      (2.1) 

Keterangan:  

τ  = stress geser (kN/m2) 

c  = kohesi (kN/m2) 

σ = stress normal (kN/m2)  

ϕ = sudut geser dalam (°) 

OB = jarak dari titik mana saja dari strain geser dengan failure envelope 

OA = jari – jari lingkaran mohr 

Untuk mengetahui tingkat keruntuhan dari suatu batuan ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi yaitu kohesi, tegangan geser, tekanan normal dan sudut geser dalam. 

Nilai-nilai dari parameter yang ada memiliki perbedaan, hal ini dikarenakan adanya 

perbedaan jenis litologi pada batuan penyusun suatu bidang. Nilai dari parameter-

parameter yang ingin diketahui dapat diperoleh dari hasil uji laboratorium sifat 

fisika dan mekanika batuan. 
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Gambar 2.8 Kriteria Mohr-coulomb (Das, 1993). 

Faktor keamanan merupakan perbandingan antara tingkat kekuatan batuan dengan 

tegangan yang berlaku pada batuan. Dalam menentukan nilai kestabilan sesuatu 

bidang bisa dilihat dari nilai tegangan yang terletak di atas maupun di bawah garis 

keruntuhan (failure envelope). Dapat kita lihat pada Gambar 2.8 tegangan yang 

terletak di bawah garis keruntuhan maka suatu bidang dapat dikatakan dalam 

keadaan stabil, sebaliknya ketika tegangan berada atau melewati garis keruntuhan 

Mohr-Coulomb maka keruntuhan akan terjadi. 

2.6 Konsep Nilai Faktor Keamanan (factor of safety) Lereng 

Secara sederhana kestabilan lereng memiliki aspek yang dapat dinyatakan sebagai 

perbandingan rasio antara gaya penahan dengan gaya penggerak. Lereng berada di 

kondisi stabil jika gaya penahan suatu batuan terhadap beban yang berada diatas 

bidang lebih besar dari gaya penggerak. Sebaliknya lereng akan mengalami 

longsoran ketika gaya penahan lebih kecil dari gaya penggeraknya. Tingkat 

kestabilan lereng dapat dinyatakan dengan istilah Factor of safety (FS). Factor of 

safety (FS) merupakan perbandingan antara gaya yang mendorong dan gaya yang 

menahan pada tubuh lereng (Fitriani, 2020). Manfaat dari perhitungan Factor of 

safety (FS) adalah mengetahui nilai kekuatan dari suatu lereng dan digunakan 

untuk mencegah terjadinya bahaya longsoran. 

Kestabilan lereng berdasarkan FS dapat dinyatakan sebagai berikut: 

FS =
𝜏 ∗

𝜏
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                                            =
𝐹∗/𝐴

𝐹/𝐴
             (2.2) 

Keterangan : 

F*  = gaya penahan (kN/m2) 

F  = gaya penggerak (kN/m2) 

𝜏 ∗ = kekuatan geser (kN/m2) 

𝜏 = gaya penggerak (kN/m2) 

A = luasan area bidang (m2) 

Pada perhitungan kesetimbangan batas, dapat diasumsikan bahwa gaya berat 

(𝑊 𝑠𝑖𝑛 ∝) yang menyebabkan longsor sama dengan gaya penahan (T), dapat dilihat 

pada Gambar 2.9 Sudut   adalah sudut yang dibentuk oleh bidang gelincir dengan 

bidang horizontal. 

 

Gambar 2.9 Gaya kesetimbangan batas pada suatu lereng (Arif, 2016) 

 𝜏 ∗= 𝑐 +  𝜎𝑛 𝑡𝑎𝑛                   (2.3) 

σ
n 
 = 

(𝑊 𝑐𝑜𝑠 ∝ − 𝑚 𝑎 𝑠𝑖𝑛  ∝)

𝐴
                    (2.4) 

Sehingga diperoleh persamaan kesetimbangan sebagai berikut: 

    𝑊 sin ∝ = 𝑇                    (2.5) 
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    𝑊 𝑠𝑖𝑛 ∝  = 𝑇(𝑔𝑎𝑦𝑎 𝑔𝑒𝑠𝑒𝑟)𝐴     (2.6) 

𝑊 𝑠𝑖𝑛 ∝ =  
1

𝐹𝑆
 (𝑐 𝐴 + 𝜎𝑛 𝑡𝑎𝑛  )      (2.7) 

Sehingga diperoleh FS sebagai berikut: 

      FS   =    
𝑐 𝐴+ 𝜎𝑛 

𝐴 𝑡𝑎𝑛

𝑊 𝑠𝑖𝑛∝
   = 

𝑐 𝐴+𝑊 𝑐𝑜𝑠

𝑊 𝑠𝑖𝑛∝
   (2.8) 

Keterangan : 

c           = kohesi (kN/m2) 

A          = luasan bidang lereng (m2) 

σ
n 

        = tekanan normal (kN/m2) 

W         = beban pada lereng (N/m) 

  = sudut geser dalam (°) 

a  = percepatan maksimum (Gal) 

 

2.7 Metode Bishop Disederhanakan (Simplified Bishop Method) 

Metode Bishop disederhanakan menganggap bahwa besarnya gaya-gaya yang 

bekerja pada sisi-sisi irisan mempunyai resultan nol pada arah vertikal 

(Hardiyatmo, 2010). Metode Bishop disederhanakan mengabaikan gaya dalam arah 

horizontal, melainkan irisan pada gaya vertikal yang akan dihitung. Pada Gambar 

2.10 dapat kita lihat gaya-gaya apa saja yang bekerja pada irisan. Titik lingkaran 

longsor kritis dari Simplified Bishop Method, biasanya mendekati dengan hasil 

pengamatan di lapangan. 
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Gambar 2.10 Gaya-gaya yang bekerja pada irisan (Hardiyatmo, 2010). 

Metode Bishop disederhanakan mengasumsikan bidang longsor berbentuk busur 

(lingkaran) dan terbagi menjadi beberapa irisan. Hasil pengamatan di lapangan 

biasanya mendekati titik lingkaran kritis yang ada pada metode Bishop 

disederhanakan. Untuk mendapatkan ketelitian yang baik makan irisan yang 

dihitung harus lebih banyak, hal ini ditunjukan pada Gambar 2.10. Metode ini 

digunakan untuk mencari nilai Factor of Safety. Pada metode ini parameter yang 

digunakan dalam menentukan terjadinya keruntuhan pada suatu batuan adalah nilai 

tegangan geser, kohesi, tekanan normal dan sudut geser dalam.  

            FS =
∑ [𝑐′𝑏𝑖+(𝑊𝑖−𝑢𝑖𝑏𝑖) 𝑡𝑎𝑛 𝜃′](

1

𝑐𝑜𝑠 𝜃𝑖(1+𝑡𝑎𝑛 𝜃𝑖 𝑡𝑎𝑛 𝜃′/FS
)𝑖=𝑛

𝑖=1

∑ 𝑊𝑖 𝑠𝑖𝑛 𝜃𝑖𝑖=𝑛
𝑖=1

         (2.9) 

Keterangan: 

FS   = faktor keamanan 

c’  = kohesi tanah efektif (kN/m2) 

φ’  = sudut geser dalam tanah (°)  

bi = lebar irisan ke – i (m) 

Wi = lebar irisan tanah ke – i (kN) 

θi = sudut geser dalam (°) 

u = tekanan air pori pada irisan ke – i (kN/m2) 

α = sudut (°) 
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Pada persamaan (2.9) terdapat dua variabel FS yang berada pada bagian kiri dan 

kanan persamaan. Dalam mencari nilai FS dilakukan dengan metode 

iterasi/aproksimasi berulang. Proses iterasi akan terus dilakukan hingga nilai FS 

pada kedua sisi persamaan mendekati atau sama. 

2.8 Gempa atau Getaran 

Gempa bumi adalah peristiwa getaran atau suatu guncangan yang terjadi di bawah 

permukaan menuju ke permukaan bumi karena adanya penjalaran gelombang. 

Gempa bumi terjadi karena adanya energi yang besar lalu terakumulasi dan terlepas 

secara tiba-tiba karena adanya pergerakan lempeng atau pengaruh lain. Saat tekanan 

dari energi tersebut semakin besar sehingga tidak dapat ditahan lagi oleh lempeng 

bumi maka terjadi gempa (Sunarjo, Gunawan, dan Pribadi, 2012). Gempa bumi 

dibagi menjadi dua yaitu gempa bumi tektonik dan vulkanik. Berdasarkan 

sumbernya gempa bumi dikelompokkan menjadi gempa bumi dalam dengan 

kedalaman di atas 300 km, gempa bumi menengah dengan kedalaman 70-300 km 

dan gempa bumi dangkal kedalaman 0-70 km. 

 

Gambar 2.11 Peta zona pembagian gempa Indonesia 

Pembagian wilayah gempa di Indonesia terbagi atas 6 wilayah. Wilayah gempa 1 

merupakan wilayah yang memiliki tingkat kegempaan paling sedikit sedangkan 

wilayah 6 merupakan wilayah kegempaan tertinggi. 
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2.9 Percepatan Tanah Maksimum 

Percepatan tanah maksimum (PGA) adalah nilai terbesar percepatan tanah di suatu 

daerah yang diakibatkan oleh getaran gempa bumi yang merambat pada waktu 

tertentu. Nilai PGA sangat dipengaruhi oleh jenis batuan dasar yang ada di daerah 

tersebut, jika kondisi tanah maupun batuan di daerah tersebut padat maka nilai PGA 

nya semakin kecil dan jika kondisi tanah tidak terlalu padat maka nilai PGA nya 

semakin besar (Marlisa, Pujiastuti, dan Billyanto, 2016). Percepatan getaran tanah 

merupakan hal yang harus dicari untuk mengetahui pengaruh dari suatu gempa 

bumi. Nilai percepatan ini juga yang mempengaruhi suatu konstruksi bangunan 

yang ada di daerah tersebut. Sehingga dapat diketahui seberapa kuat bangunan 

menahan pengaruh dari gempa. Perhitungan nilai percepatan tanah masih dalam 

tahap penelitian, sehingga tidak ada rumus pasti untuk menghitung nilai percepatan 

tanah. Banyak faktor yang menyebabkan hal ini dapat terjadi, hal terutama yang 

menjadi faktor tersebut adalah sifat batuan di daerah penelitian. Salah satu rumus 

empiris yang digunakan adalah McGuirre RK yang menghubungkan antara 

percepatan, magnitudo dan jarak hiposenter. Formula dari McGuirre RK (Marlisa, 

Pujiastuti, dan Billyanto, 2016) adalah: 

           ∝ = (472.3)100.278𝑀 X (𝑅 + 25 )−1.301               (2.10) 

Keterangan:  

𝛼     = Percepatan tanah maksimum (gals, cm/s2)  

Ms = Magnitudo gelombang permukaan  

R = Jarak Hiposenter (km) 

Untuk mengetahui jarak hiposenter dapat dilakukan perhitungan menggunakan 

rumus dibawah ini: 

                                         𝑅 =  √𝐷2 + 𝐻2                                             (2.11) 

Nilai PGA yang diperoleh dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

desain struktur bangunan maupun mitigasi bencana. 
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2.10 Tinjauan Geologi 

2.10.1 Geologi daerah penelitian 

Lapangan penelitian berada di Desa Parmaksian, Sumatera Utara yang secara 

administratif berada dalam Desa Tangga Batu 1, Kecamatan Parmaksian, 

Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Toba Samosir ini 

berada di dataran tinggi Bukit Barisan dengan ketinggian mencapai 2.200 m di atas 

permukaan laut. Topografi di Toba Samosir beraneka ragam mulai dari datar, landai 

dan terjal. Desa Tangga Batu ini berada di daerah perbukitan dimana daerah ini 

memiliki cukup banyak wilayah ataupun lereng yang curam. Sumatera Utara sendiri 

memiliki berbagai macam singkapan batuan, mulai dari yang berumur karbon 

hingga pleistosen yang terdiri dari batuan beku, batuan sedimen dan malihan. Pada 

daerah Padang Sidempuan sampai daerah barat Sibolga banyak ditemukan batuan 

intrusif tua yang berumur kapur hingga tersier, baik jenis granodiorit maupun granit 

porfiri. 

 

Gambar 2.12 Peta geologi lembar Pematang Siantar Clarke, Ghazali, Harahap, Kusyono, 

dan Stephenson, 1982). 
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2.10.2 Stratigrafi  

Stratigrafi daerah penelitian pada zaman tersier terbagi menjadi 10 kelompok 

batuan mulai dari yang tertua sampai termuda. 

 

Gambar 2.13 Peta Litostratigrafi Sumatera Utara (Mulhadiono, 1976) 

Pada regional Cekungan Sumatera ini stratigrafi telah terbagi berdasarkan umurnya. 

Kelompok batuan ini tersusun dari tua ke muda dengan rincian berikut ini:  

1.    Batuan dasar  

Batuan ini terdiri dari batuan metamorf, batuan beku, batuan karbonat dan fosil 

berumur trias yang letaknya tidak selaras dan menyudut di bawah batuan 

sedimen.  

2.   Formasi Parapat 

Formasi ini terendapkan pada masa Oligosen Awal. Formasi ini adalah batuan 

sedimen klastik kasar yang menjadi pembentukan awal dari cekungan tarikan 

yang berupa batupasir kasar dan konglomerat di bagian bawah dan terdapat 32 

sisipan serpih pada bagian atas. Ketebalan formasi ini bervariasi, dimana 

ketebalan maksimalnya adalah 2700 m.  

3.   Formasi Bampo 

Formasi ini diendapkan selaras di atas Formasi Parapat pada umur Oligosen 

Akhir dengan komposisi utama adalah serpih hitam tak berlapis atau 
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batulempung hitam yang berasosiasi dengan lapisan tipis batugamping dan 

batulempung karbonat. Pada Formasi Bampo, fosil jarang ditemukan dan 

terendapkan pada lingkungan reduksi serta merupakan tanda dari pengendapan 

fase transgresi awal. Ketebalan dari formasi ini bervariasi pada bagian selatan 

dengan ketebalan 0–120 m, pada bagian timur 220–450 m dan di bagian utara 

ketebalan mencapai 2400 m.  

4.   Formasi Belumai  

Formasi ini diperkirakan terendapkan pada kala Miosen Awal dimana formasi 

ini terendapkan selaras di atas Formasi Bampo. Batupasir glaukonitan yang 

memiliki perselingan dengan serpih serta batugamping merupakan batuan 

penyusun pada formasi ini. Pada bagian atas formasi ini atau di daerah arun 

terdapat batugamping klastik yaitu lapisan kalkarenit dan kalsilutit yang 

berseling dengan serpih. Hal ini merupakan tanda dari berkembangnya fase 

transgresi. Lingkungan pengendapan formasi ini adalah laut dangkal.  

5.   Formasi Baong  

Formasi ini terendapkan pada kala Miosen Tengah hingga Miosen akhir. 

Formasi ini memiliki beberapa fauna yang menunjukkan bahwa adanya puncak 

transgresi. Formasi ini memiliki ciri-ciri dengan adanya batulempung abu-abu 

kehitaman, napalan, lanauan dan pasiran yang umumnya dijumpai fosil 

Orbulina sp dan Globigerina sp. Lingkungan pengendapan pada formasi ini 

adalah laut dalam. Formasi ini dibagi menjadi tiga yaitu:  

a.  Formasi Baong bagian atas didominasi batulempung dan lanau dengan 

sisipan batupasir dan lapisan tipis batugamping.  

b. Formasi Baong pada bagian tengah dicirikan dengan dominasi batupasir 

glaukonitan serta lempung dengan sisipan lanau dan lapisan tipis 

batugamping. Beberapa lapisan batupasir formasi ini dikenal terbukti 

mengandung hidrokarbon. 

c. Formasi Baong bagian bawah didominasi oleh batulempung serta lanau 

dengan sisipan batupasir dan batugamping, diduga bagian bawah ini 

merupakan batuan sumber hidrokarbon. Ketebalan formasi ini berkisar 

antara 1750–2500 m.  
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6.   Formasi Keutapang  

Formasi ini terendapkan pada kala Miosen Akhir. Formasi ini tersusun oleh 

batupasir berbutir halus dan berbutir sedang yang saling bersilangan, serpih, 

batugamping dan batubara yang tersisipi pada lempung. Pada formasi ini serpih 

mendominasi pada bagian timur sedangkan pada bagian barat didominasi oleh 

batupasir. Hidrokarbon banyak ditemukan pada formasi ini dan formasi ini 

menjadi awal dalam siklus regresi. 

7.   Formasi Seureula  

Formasi ini terendapkan pada kala Pliosen Awal. Formasi ini tersusun oleh 

batupasir, serpih dan lempung. Batupasir pada formasi ini memiliki butir yang 

lebih kasar dari pada batupasir Formasi Keutapang. Terdapat fosil foraminifera 

planktonik, bentonik dan fragmen mollusca yang menunjukkan lingkungan 

pengendapan laut dangkal, yaitu neritik tengah–neritik luar. Formasi ini 

memiliki ketebalan berkisar antara 700–900 m.  

8.   Formasi Julu Rayeu  

Formasi ini terendapkan pada kala Pliosen Akhir. Formasi ini terdiri dari 

batupasir berukuran kasar sampai halus dan lempung. Dan di daerah ini 

ditemukan batuan konglomerat dan batubara. Diendapkan di lingkungan laut 

dangkal–neritic dengan ketebalan berkisar 400–600 m.  

9.  Vulkanik Toba  

Formasi ini terendapkan pada masa Kuarter. Formasi ini terdiri dari batupasir 

halus sampai kasar dan lempung. Formasi ini memiliki ketebalan berkisar 

antara 150–250 m.  

10. Endapan Alluvial  

Terdiri dari endapan sungai berupa kerakal, kerikil, pasir, batugamping dan 

batulempung. Serta endapan pantai berukuran pasir–lumpur. Memiliki 

ketebalan mencapai 20 m. 

 

 

 


