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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Ruas jalan Raya Puncak adalah salah satu sarana jalan penting yang 

menghubungkan 2 (dua) kota besar, yaitu kota Bogor dan kota Cianjur yang 

melewati daerah wisata puncak. Ruas jalan ini memiliki morfologi berupa 

perbukitan dan pegunungan bergelombang dengan lereng yang terjal dan curam, 

sehingga memiliki potensi atau rawan terjadinya gerakan tanah atau longsoran 

yang dapat membahayakan pengguna jalan dan memutuskan konektivitas ruas 

jalan menuju objek Wisata Puncak tersebut.  

Lokasi penelitian dalam tugas akhir ini terletak pada lokasi jalan yang longsor 

di daerah Riung Gunung, tepatnya pada ruas jalan Bogor-Cianjur STA 17+950 

seperti tampak pada Gambar 1.1. 

 

                     Lokasi Penelitian 

                     (STA 17+950) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 1 Lokasi Penelitian Longsoran di Riung Gunung pada ruas 

jalan Bogor-Cianjur STA 17+950 

(Sumber: Pusjatan, 2018) 
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Tipe Longsoran yang terjadi pada lokasi penelitian berupa longsoran 

campuran tanah dan batuan yang di kenal sebagai Longsoran Bahan Rombakan 

Batuan (Debris Slide) yang di klasifikasikan sebagai longsoran dangkal dengan 

tipe translasi. 

Faktor penyebab utama terjadinya longsoran pada lokasi penelitian, yaitu 

karena kondisi morfologi berupa lereng yang terjal dan curam yang diperburuk 

dengan tingginya intensitas curah hujan lokal. 

Timbulnya bencana longsoran pada lokasi penelitian berdampak terhadap 

terganggunya konektivitas ruas jalan raya puncak yang menghubungkan kota 

Bogor-Puncak-kota Cianjur, sehingga konektivitas jalan tersebut terganggu dan 

harus di alihkan menggunakan jalur alternatif yang memutar cukup jauh melalui 

kota Sukabumi atau Jonggol sebagai akibat jalan yang longsor tersebut tertutup oleh 

tanah longsoran berupa lanau kerikilan campur bongkahan batuan dan lumpur. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian Tugas Akhir ini dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

1. Belum dilakukan identifikasi efektivitas penanggulangan longsoran dengan 

metode Dinding Penahan Tanah (DPT); dan 

2. Belum diketahui sejauh mana efektivitas penanggulangan longsoran dengan 

metode kombinasi DPT dengan Tiang Bor. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dalam Tugas Akhir ini adalah mengidentifikasi 

efektivitas penggunaan k ombinas i  DPT dan Tiang Bor dalam penanggulangan 

longsoran pada ruas jalan Bogor - Cianjur STA 17+950. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian dalam Tugas Akhir ini adalah memberikan kontribusi 

penggunaan kombinasi DPT dan Tiang Bor sebagai salah satu alternatif 
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penanggulangan longsoran, sekaligus ingin mengetahui metode mana yang paling 

efisien dan efektif dalam penanggulangan longsoran dangkal (translasi) dengan 

tipe bahan rombakan batuan (debris slides). 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian dalam Tugas Akhir ini meliputi sebagai berikut: 

1. Kajian pustaka; 

2. Pengumpulan data lapangan dan data labolatorium; 

3. Penentuan tipe dan mekanisme longsoran; 

4. Penentuan faktor-faktor penyebab longsoran; 

5. Alternatif penanggulangan longsoran menggunakan kombinasi DPT dan 

Tiang Bor; dan 

6. Evaluasi dan analisis stabilitas lereng dengan PLAXIS 2D berbasis 

elemen hingga. 

Tugas Akhir ini dibatasi pembahasannya sebagai berikut: 

1. Karateristik material tanah yang digunakan pada Tugas Akhir ini adalah 

tanah lanau, lanau pasiran dan, pasir lanauan dari lokasi penelitian; 

2. Evaluasi dan analisis stabilitas lereng berupa simulasi model dengan 

PLAXIS 2D berbasis elemen hingga dengan data yang digunakan berupa 

korelasi dari data yang di dapat pada lokasi penelitian; 

3. Alternatif penanggulangan longsoran menggunakan kombinasi DPT dan 

Tiang Bor;  

4. DPT diasumsikan sudah aman terhadap stabilitas guling, geser dan daya 

dukung; 

5. Perhitungan stabilitas dalam penelitian ini hanya meninjau overall 

stability; dan 

6. Tidak memasukkan faktor gempa dalam perhitungan. 
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1.6 Sistematika Penelitian 

Penggambaran secara umum tentang pembahasan kegiatan penelitian 

dalam Tugas Akhir ini dapat diuraikan berdasarkan sistematika penulisan yang 

dibagi ke dalam beberapa bab, yaitu sebagai berikut: 

BAB I   :PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan 

batasan penelitian serta sistematika penelitian. 

BAB II   : KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini akan membahas dan mengkaji berbagai teori, rujukan 

(jurnal ilmiah), reference (acuan) dan laporan teknik yang terkait 

untuk mendukung kegiatan penelitian yang dilakukan dalam 

Tugas Akhir ini. 

BAB III  : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini memuat metodologi penelitian, pengumpulan dan kajian 

parameter-parameter geoteknik untuk keperluan evaluasi dan 

analisis stabilitas lereng, tahapan pelaksanaan kegiatan dilengkapi 

dengan bagan alir penelitian serta pemilihan alternatif 

penanggulangan longsoran berupa kombinasi DPT dan Tiang Bor 

yang akan diterapkan pada kegiatan penelitian dalam Tugas Akhir 

ini. 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memuat tentang analisis stabilitas lereng menggunakan 

perangkat lunak program PLAXIS 2D berbasis elemen hingga 

dengan alternatif metode penanggulangan longsoran berupa 

kombinasi DPT dan Tiang Bor. 
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BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan hasil analisis dan pembahasan yang dirangkum 

dan disajikan dalam kesimpulan dan saran-saran dari hasil-hasil 

kegiatan penelitian dalam Tugas Akhir ini. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Bagian ini menunjukkan daftar referensi dan sumber-sumber data yang 

digunakan dalam peyusunan kegiatan penelitian dalam Tugas Akhir ini. 

LAMPIRAN 

Lampiran adalah bagian untuk menyisipkan data atau gambar yang harus di 

lampirkan dalam peyusunan kegiatan penelitian dalam Tugas Akhir ini. 

 

  




