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2 BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Tanah 

Tanah adalah lapisan permukaan bumi yang berasal dari material induk 

yang telah mengalami proses lanjut, karena perubahan alami dibawah pengaruh 

air,udara, dan macam-macam organisme baik yang masih hidup maupun yang 

tealah mati. Tingkat perubahan terlihat pada komposisi, struktur dan warna hasil 

pelapukan (Dokuchaev 1870). Tanah memiliki berbagai macam jenis beberapa 

diaantaranya adalah tanah lempung, tanah vulkanik, dan juga tanah pasir. 

2.1.1 Tanah Lempung 

Menurut Terzaghi (1987) tanah lempung merupakan tanah dengan ukuran 

mikrokonis  sampai dengan sub-mikrokonis yang berasal dari pelapukan unsur-

unsur  kimiawi penyususn batuan. Tanah lempung sangat keras dalam keadaan 

kering dan tidak mudah terkelupas. Permeabilitas lempung sangat rendah, bersifat 

plastis pada kadar air sedang. Sedangkan pada keadaan air yang lebih tinggi tanah 

lempung akan bersifat kohesif dan sangat lunak. Untuk menentukan jenis lempung 

tidak cukup hanya dilihat dari ukuran butirannya saja tetapi perlu diketahui mineral 

yang terkandung didalamnya. Secara fisik ukuran lempung adalah partikel yang 

berukuran antara 0,002 mm samapi 0,005 mm. Partikel-partikel ini merupakan 

sumber utama dari kohesi pada tanah kohesif. 

2.1.2 Tanah Pasir 

Menurut Bowles (1984) tanah pasir adalah partikel batuan yang berukuran 

0,074 sampai 5 mm, yang berkisar dari kasar dengan ukuran 3 mm sampai 5 mm 

sampai bahan halus yang berukuran < 1 mm. Tanah pasir memiliki tekstur yang 

kasar dan rongga yang besar sehingga menyebabkan tanah menjadi bertekstur lepas 

dan gembur. Melihat dari ciri-ciri tanah pasir tersebut dapat dengan mudah 

dijelaskan bahwa tanah pasir memiliki kemampuan mengikat air yang sangat 

rendah. 
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2.2 Pengujian SPT (Standard Penetration Test) 

Metode SPT (Standard Penetration Test) adalah metode pemancangan 

batang yang memiliki ujung pemancangan ke dalam tanah dengan menggunakan 

pukulan palu dan mengukur jumlah pukulan per kedalaman penetrasi. Tujuan utama 

dari uji SPT yaitu untuk mengetahui kekuatan tanah. Pelaksanaan pengujian SPT 

dibagi dalam tiga tahap. Untuk tahap pertama data jumlah tumbukan diabaikan 

karena dianggap sebagai urugan, tahap kedua dan tahap ketiga data tumbukan 

dijumalahkan untuk memperoleh nilai pukulan atau nilai perlawanan SPT. 

Uji penetrasi standar ini dikembangkan pada tahun 1927 dan merupakan 

sarana yang paling populer dan ekonomis untuk memperoleh informasi jenis dan 

kekuatan tanah dari suatu lapisan bawah permukaan tanah. Kegunaan Hasil 

Penyelidikan SPT adalah untuk menentukan kedalaman dan tebal masing-masing 

lapisan tanah, contoh tanah terganggu dapat diperoleh untuk identifikasi jenis tanah, 

berbagai korelasi empiris dengan parameter tanah dapat diperoleh dan dapat 

dilakukan pada semua jenis tanah.Skema urutan uji penetrasi test dapat dilihat pada 

Gambar 2.1 

 

Gambar 2.1 Skema Urutan Standard Penetration Test SNI 4153-2008 

Berikut ini yaitu hasil korelasi nilai N-SPT dan  propertis tanah yang disajikan pada 

Tabel 2.1, Tabel 2.2, Tabel 2.3, Tabel 2.4 dan Tabel 2.5. 
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Tabel 2.1 Korelasi antara N-SPT terhadap Tanah Pasir dan Lempung 

  Cohesionless Soil 

N    0 – 10  11 – 30  31 – 50  >50   

Unit weight ϒ, KN/𝑚3 12 – 16  14 – 18  16 – 20  18 – 23    

Angle of friction (ɸ) 25 – 32  28-36 30 – 40  >35   

State Loose Medium Dense Very Dense   

  Cohesive Soil 

N <4 4 – 6    6 – 15  16 – 25  >25 

Unit weight ϒ, KN/𝑚3 14-18 16-18 16 – 18  16 – 20  >20 

qu (kpa) <25 20-50 30 – 60    40 – 200  >100 

State Very soff Soft Medium Stiff Hard 
(Sumber:Bowles, Joseph E., 1988) 

Tabel 2.2 Hubungan N-SPT terhadap Modulus Elastisitas Tanah 

Type of Soil 
Modulus Elastisitas 

(MPa) 

Clay  

Very Soft 2 – 15 

Soft 5 – 25 

Medium 15 – 50 

Hard 50 – 100 

Sandy 25 – 250 

Galcial till  

Loose 10 – 150 

Dense 150 – 720 

Very dense 500 – 1440 

Loose 15 – 60 

Sand  

Silty 5 – 20 

Loose 10 – 25 

Dense 50 – 81 

Sand and Gravel  

Loose 50 – 150 

Dense 100 – 200 

Shale 150 – 5000 

Silt 2 - 20 

(Sumber: Bowles, 1988) 
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Tabel 2.3 Nilai Poisson Ratio (υ) Berdasarkan Jenis Tanah 

Type of soil 
Poisson's ratio 

(υ) 

Clay, saturated 0,4 - 0,5  

Clay, unsaturated 0,1 - 0,3 

Sandy clay 0,2 - 0,3 

Silt 0,3 - 0,35 

Sand, gravelly sand 0,1 – 1 

commonly used 0,3 - 0,4 

Rock (depens somewhat on 

type of rock 
0,1 - 0,4 

Loess 0,1 - 0,3 

Ice 0,36 

Concrete 0,15 

Steel 0,33 
(Sumber: Bowles, 1988) 

Tabel 2.4 Hubungan antara Konsistensi tanah N-SPT dan Sudut Geser 

 

Consistency 

 

N-SPT 

(blows per ft) 

Angle of 

Internal 

Friction (deg) 

Very Loose 0 - 4 < 28 

Loose 5 - 10 28 – 30 

Medium 11 - 30 31 – 36 

Dense 31 - 50 37 – 41 

Very dense > 51 > 41 

(Sumber: Bowles, 1988) 

Tabel 2.5 Nilai Kohesi 

 

Subgroup 

Consistency (KN/m2) 

Medium Stiff Very stiff Hard 

Silt, sandy silt, 

clayey silt 

30 60 - - 

Sandy clay, 

silty clay 

25 50 100 - 

Clay 25 50 100 150-200 

(Sumber: Zdenek Bazant, Methods of Foundation Engineering, 1979) 
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2.3 Tipe Gerakan Tanah 

Gerakan tanah atau tanah longsor yang terjadi di pengaruhi oleh beberapa 

faktor diantaranya faktor geologis, faktor curah hujan dan faktor buatan manusia. 

Menurut Terzaghi dan Peck (1967), pergerakan tanah dapat terjadi secara perlahan-

lahan atau tiba-tiba, dengan atau tanpa penyebab yang jelas. Pergerakan ini 

biasanya karena kehilangan kekuatan tanah secara bertahap atau akibat adanya 

perubahan kondisi geometri lereng. Ada banyak klasifikasi mekanisme tanah 

longsor, dan berdasarkan jenisnya longsoran di bagi sebagai berikut: 

a. Tanah longsor tipe jatuhan 

Longsoran tipe ini material batuan ataupun tanah bergerak dengan cara 

jatuh bebas karena gaya beratnya sendiri dan pada umumnya lonsoran ini 

sering terjadi pada daerah lereng terjal. 

b. Tanah longsor tipe robohan 

Gerakan tipe robohan serupa dengan tanah longsor tipe jatuhan, pada tipe 

robohan ini gerakannya dimulai dari paling atas bongkah lepas dari batuan 

induknya karena terdapat cela retakan pemisah, bongkah terdorong 

kedepan sehingga tidak dapa menahan bebannya sendiri. 

c. Tanah longsor tipe aliran 

Tanah longsor tipe aliran adalah tanah yang bercampur dengan bongkah-

bongkah batuan bergerak pada salurantertentu yang disebabkan massa 

tanah yang kehilangan daya rekatnya karena penjenuhan oleh resapan air 

kedalam tanah sangat banyak karena intensitas hujan yang sangat tinggi 

dan durasi hujan yang lama atau pencarian gletser di daerah yang beriklim 

dingin. 

d. Tanah longsor tipe gelincir 

Tanah longsor tipe gelincir adalah tanah longsor batuan campuran kedunya 

bergerak melalui bidang gelincir tertentu yang bertindak sebagai bidang 

diskontinuitas, berupa bidang perlapisan batuan atau bidang sesar/patahan, 

bidang kekar, bidang batas pelapukan. Jika bidang-bidang diskontinuitas 

tersebut sejajar sejajardengan bidang perlapisan, maka semakim besar 

peluang terjadinya tanah longsor. 
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e. Tanah longsor tipe rayapan 

Gerakan tipe tanah rayapan adalah tanah longsor yang bergerak sangat 

lambat, gerakannya tidak spontan (tidak mendadak), gerakan ini hanya 

diketahui dari retakan pada bangunan permanen, tiang listrik pohon- 

pohon miring condong kearah bawah lereng. 

 

 

Gambar 2.2 Gerakan Tanah berdasarkan jenis 

Berdasarkan bentuk bidang gelincirnya, gerakan tanah dan longsoran dapat 

dibagi menjadi : 

a. Tanah longsor bidang rotasi 

Longsoran rotasi merupakan longsoran yang sering dijumpai dan dapat 

terjadi pada batuan maupun tanah. Longsoran ini bidang gelincirnya 

menyerupai busur lingkaran ataupun berbentuk lengkung tetapi bukan 

lingkaran.  Pada  umumnya,  longsoran  lingkaran  terjadi pada  kondisi 
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tanah  yang  homogen  dan  longsoran  bukan  lingkaran  terjadi  pada 

kondisi tanah yang tidak homogen. 

b. Tanah longsor bidang translasi 

Longsoran translasi terjadi karena adanya kekuatan geser yang berbeda 

pada lapisan tanah yang berbatasan, dimana lapisan tanah yang berbatasan 

berada pada kedalaman yang relatif dangkal di bawah permukaan lereng. 

Bidang gelincir pada tipe longsoran ini hampir lurus dan sejajar muka 

tanah. 

 

Gambar 2.3 Tipe Gerakan Tanah berdasarkan bidang gelincir 

2.4 Fondasi Tiang Bor (Bored Pile) 

Fondasi tiang bor (bored pile) yaitu fondasi tiang yang pemasanganya 

dilakukan dengan mengebor tanah pada awal pengerjaanya. Bored pile dipasang ke 

dalam tanah dengan cara mengebor tanah terlebih dahulu, baru kemudian diisi 

tulangan dan dicor beton (Christian Harsanto, 2015). Ada beberapa keuntungan 

dalam pemakaian pondasi tiang bor jika dibandingkan dengan tiang pancang, yaitu 

sebagai berikut:  

1. Pemasangan tidak menimbulkan suara dan getaran yang membahayakan 

bangunan sekitarnya 

2. Mengurangi kebutuhan beton dan tulangan dowel  pada pelat penutu tiang 

(pile cap). Kolom dapat secara langsung diletakkan di puncak tiang bor.  

3. Kedalaman tiang dapat divariasikan 

4. Tanah dapat diperiksa dan dicocokan dengan data laboratorium 

5. Tiang bor dapat dipasang menembus batuan  
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6. Diameter tiang memungkinkan dibuat besar, bila perlu ujung bawah tiang 

dapat dibuat lebih besar guna memperbesar kapasitas daya dukungnya 

7. Tidak ada resiko kenaikan muka tanah 

Kerugian menggunakan fondasi tiang bor yaitu sebagai berikut: 

1. Pengecoran tiang bor dipengaruhi cuaca 

2. Pengecoran agak sulit bila dipengaruhi air tanah karena mutu beton tidak 

dapat dikontrol dengan baik 

3. Pengeboran dapat mengakibatkan gangguan kepadatan, bila tanah berupa 

pasir atau tanah yang berkerikil 

4. Air yang mengalir ke dalam lubang bor dapat mengakibatkan gangguan 

tanah, sehingga mengurangi kapasitas daya dukung tiang 

5. Akan terjadi tanah runtuh jika tindakan pencegahan tidak dilakukan, maka 

dipasang temporary casing untuk mencegah terjadinya kelongsoran 

2.5 Stabilitas Lereng 

Stabilitas lereng ditunjukan dengan nilai faktor keamanan (FK). Adapun 

nilai-nilai faktor keamanan (FK) untuk menilai kestabilan suatu lereng menurut 

Joseph E. Bowles (1984) sebagai berikut:   

 SF < 1,07  : Keruntuhan biasa terjadi (labil) 

 1,07 < SF < 1,25 : Keruntuhan pernah terjadi (kritis) 

 SF ≥ 1,25  : Keruntuhan jarang terjadi (stabil) 

 Untuk kriteria lereng digunakan kriteria berdasarkan SNI 8640:2017 

persyaratan perancangan geoteknik. Berikut nilai faktor keamanan yang digunakan  

Tabel 2.9 Rekomendasi Nilai Factor Keamanan untuk Lereng Batuan 

Kondisi lereng 

batuan 

Rekomendasi nilai faktor 

keamanan 

Kondisi Permanen 1,5 

Kondisi Sementara 1,3 
(Sumber: Perencanaan Perancangan Geoteknik SNI 8640:2017) 
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Tabel 2.10 Nilai Faktor Keamanan untuk Lereng Tanah 

Biaya dan Konsekuensi dari Kegagalan Lereng 

Tingkat Ketidakpastian 

kondisi analisis 

Rendaha Tinggib 

Biaya perbaikan sebanding dengan biaya tambahan 

untuk merancang lereng yang lebih konservatif 
1,25 1,5 

Biaya perbaikan lebih besar dari biaya tambahan 

untuk merancang lereng yang lebih konservatif 
1,5 2,0 atau lebih 

a Tingkat ketidakpastian kondisi analisis dikategorikan rendah, jika kondisi geologi 

dapat dipahami, kondisi tanah seragam, penyelidikan tanah konsisten, lengkap dan 

logis terhadap kondisi lapangan 

b
 Tingkat ketidakpastian kondisi analisis dikategorikan tinggi, jika kondisi geologi 

sangat kompleks, kondisi tanah bervariasi, dan penyelidikan tanah tidak konsisten 

dan tidak dapat diandalkan. 

(Sumber: Perencanaan Perancangan Geoteknik SNI 8640:2017) 

2.6 Plaxis 2D (Berbasis Metode Elemen Hingga) 

Secara umum Plaxis 2D merupakan perangkat lunak berbasis pendekatan 

elemen hingga yang digunakan untuk menganalisis berbagai aplikasi geoteknik 

seperti deformasi, stabilitas dan aliran air tanah. Metode elemen hingga juga 

merupakan suatu metode pendekatan yang dimana semakin kecil pembagian 

elemen-elemen semakin akurat pada proses perhitungan.  Plaxis adalah perangkat 

lunak yang biasa digunakan untuk analisis geoteknik, terutama untuk analisi 

penurunan dan stabilitas tanah berbasis elemen hingga yang mampu melakukan 

analisis mendekati prilaku sebenarnya. Secara umum tahapan-tahapan perhitungan 

menggunakan aplikasi plaxis berbasis elemen hingga yaitu sebagai berikut: 

1) Tahap Input 

Langkah pertama yaitu membuat model elemen hingga dan menentukan 

sifat-sifat material serta kondisi batasnya. Untuk membuat sebuah model, 

pengguna terlebih dahulu harus membuat sebuah model geometri 2D yang 

terdiri dari titik-titik, garis-garis, dan komponen lainya dalam bidang x-y. 
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penyusunan elemen hingga dan penentuan sifat-sifat serta kondisi batasnya 

pada setiap elemen dilakukan secara otomatis oleh pembentuk jaring elemen 

di plaxis berdasarkan masukan dari model geometri. Langkah akhir berupa 

perhitungan air pori dan tegangan efektif pada kondisi awal model. 

Selanjutnya tahan input data diawali dengan menggambar kontur geometri, 

lalu tambahkan pelapisan tanah dan obyek-obyek struktural, serta geometri 

yang dibutuhkan untuk memodelkan tahapan konstruksi, kemudian kondisi-

kondisi batasnya yang diikuti dengan pembebanan. 

2) Tahap Perhitungan (Calculation) 

Perhitungan memuat semua fasilitas untuk mendefinisikan dan memulai 

perhitungan elemen hingga. Pada awal perhitungan, perngguna harus 

memilih proyek dimana perhitungan akan didefinisikan.  

3) Hasil Perhitungan  (output) 

Hasil dari suatu perhitungan elemen hingga yaitu perpindahan pada titik-

titik nodal dan titik-titik tegangan. Selain itu, saat model elemen hingga 

mengikutsertakan elemen-elemen struktural, maka gaya-gaya struktural 

juga akan dihitung pada elemen-elemen ini. 

2.7 Penelitian Sejenis 

2.7.1 Pengaruh Variasi Diameter dan Jarak Antar Pile Sebagai Perkuatan 

Tanah Pada Pemodelan Fisik Stabilitas Lereng Tanah Pasir 

Pada penelitian Yonas Soenady (2012) menjelaskan pengaruh variasi 

diameter dan jarak antar pile sebagai perkuatan dan stabilitas lereng tanah pasir. 

Sistem perkuatan lereng dilakukan dengan memancang pile pada lereng  yang 

berfungsi sebagai elemen pengekang dan penahan gaya lateral.  Dalam penelitian 

menunjukan bahwa sistem perkuatan pemasangan pile dengan variasi diameter dan 

jarak agar dapat menaikkan nilai safety faktor. 

2.7.2 Analisis Stabilitas dan Perkuatan Lereng Menggunakan Plaxis 2D di 

Desa Sukaresmi, Sukabumi, Jawa Barat 

A’isyah Salimah, Muhammad Fathur Rouf Hasan, Suripto, Yelvi, Iman H. 

Sasongko menerangkan tentang permukaan tanah yang tidak datar dan hujan yang 
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masuk ke dalam tanah menjadi pemicu dari terjadinya longsoran. Adapun tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengantisipasi dampak kerusakan lingkungan serta 

menganalisis stabilitas dan perkuatan lereng dengan menggunakan software Plaxis 

2D. Metode penelitian yang dilakukan dengan melakukan investigasi lapangan 

secara langsung,analisis stabilitas lereng dengan software Plaxis 2D serta 

rekomendasi perbaikan drainase. Hasilnya dinperlukan perbaikan drainase, agar 

aliran air dapat dialiarkan ke saluran yang ada di bawahnya. Sehingga dapat 

meningkatkan nilai faktor keamanan dibandingkan nilai faktor keamanan 

eksisiting. 

2.7.3 Analisis Stabilitas Lereng dan Penanganan Longsoran Menggunakan 

Metode Elemen Hingga Plaxis V.8.2 (Studi Kasus : Ruas Jalan Liwa – 

Simpang Gunung Kemala STA.263+650) 

Setyanto, Ahmad Zakaria, Giwa Wibawa Permana  meneliti kelongsoran 

yang terjadi di tepi ruas jalan Liwa-Simpang Gunung Kemala STA.263+650 

mengakbatkan terkikisnya sebagian bahu jalan yang memiliki kondisi gografis yang 

terdiri dari perbukitan serta terdapat lereng dan jurang. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui factor keamanan yang dibutuhkan stabilitas lereng dengan 

memodelkan sesuai kondisi asli di lapangan. Setelah dilakukannya analisis 

diperoleh kesimpulan karakteristik, parameter tanah dan kondisi muka air sangat 

berpengaruh terhadap hasil analisis lereng. Penaganan yang dilakukan dengan 

menggunakan sheet pile yang di beri angkur sehingga meningkatkan dan 

menurunkan deformasi lereng yang terjadi menjadi lebih aman dan lereng dalam 

kondisi stabil. 

2.7.4 Analisis Stabilitas Lereng Menggunakan Perkuatan Tanaman 

Switchgrass  

Faktor cuaca merupakan salah satu factor yang menyebabkan longsor, upaya 

penanganan longsor pada lereng yang dilakuakan oleh Fikri Yudhistira Nugraha  

melalui rekayasa geoteknik dengan menggunakan teknik-teknik perkuatan 

tanahdengan biaya yangsangat mahal. Adapun cara alternative yaitu, dengan soil 

bioengineering berupa pemanfaatan tanaman, akar merupakan bagian terpenting, 

karena sangat berpengaruh untuk meningkatkan nilai kohesi tanah. Tanaman yang 
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digunakan adalah tanaman Swithgrass, yang emiliki panjang akar 3-4 m. 

pemodelan dilakukan dengan  analisis mengguanakan Plaxis 2D AE. Dari hasil 

analisis menunjukkan terjadi kenaikan nilai faktor keamanan akibat tanaman 

Switchgrass. 

 




