
 

1 

 

 

Insitut Teknologi Nasional 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pulau Jawa merupakan salah satu pulau di Indonesia yang padat 

penduduknya, akibatnya banyak infrastruktur yang dibangun di pulau Jawa. Dilihat 

dari sisi geografisnya, pulau Jawa dilewati oleh cincin api pasifik sehingga 

menyebabkan pulau Jawa menjadi daerah yang rawan terjadi gempa bumi. Gempa 

bumi tersebut tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar 

terhadap infrastruktur yang ada, keselamatan penduduk di pulau Jawa pun dapat 

terancam. 

Gempa bumi merupakan salah satu fenomena alam dimana gelombang 

seismik menyebar menjauhi titik sumber dan merambat dengan sangat cepat melalu 

kerak bumi, ketika gelombang ini sampai ke permukaan tanah, terjadi getaran yang 

dapat bertahan mulai dari hitungan detik hinggan menit. (L. Kramer, Steven, 1996).  

Salah satu dampak terbesar terjadi gempa adalah tanah yang mengalami proses 

likuefaksi. Tanah yang terlikuefaksi sudah tidak dapat menopang infrastruktur yang 

berada diatasnya, hal itu disebabkan tanah tersebut sudah kehilangan daya 

dukungnya. 

Berdasarkan data penyelidikan tanah pada proyek Tol Probolinggo – 

Banyuwangi, dapat diketahui bahwa pada beberapa titik di lokasi proyek tersebut 

terdapat lapisan tanah dengan kandungan pasir lepas dengan muka air yang tinggi. 

Pasir lepas yang jenuh air memiliki potensi terjadinya likuefaksi apabila diberikan 

gaya geser siklik. Oleh karena itu, Penulis akan membahas analisis potensi 

likuifaksi yang diakibatkan oleh gempa dengan menggunakan aplikasi PLAXIS 3D. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang ditinjau adalah: 

1. Parameter-parameter tanah yang mempengaruhi potensi tanah 

terlikuefaksi 

2. Pengaruh tinggi muka air tanah tanah terhadap potensi terjadinya 

likuefaksi. 

3. Pengaruh kedalaman lapisan tanah terhadap potensi terjadinya likuefaksi. 

4. Pengaruh jenis tanah terhadap potensi terjadinya likuefaksi 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari tugas akhir ini adalah mengetahui pengaruh tinggi muka air tanah 

terhadap potensi terjadinya likuefaksi, parameter-parameter yang mendukung 

terjadinya likuefaksi pada tanah, pengaruh kedalaman terhadap potensi terjadinya 

likuefaksi, serta pengaruh jenis tanah terhadap potensi likuefaksi 

1.4 Manfaat 

Tugas akhir ini diharapkan bermanfaat untuk: 

1. Sebagai bahan referensi bagi pembaca khususnya mahasiswa yang 

membutuhkan informasi tentang likuefaksi. 

2. Mengetahui pengaruh perbedaan muka air tanah pada analisis potensi 

likuefaksi 

3. Mengetahui parameter apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya 

likuefaksi 

4. Mengetahui pengaruh kedalaman terhadap potensi likuefaksi 

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Masalah 

Ruang lingkup yang dibahas dalam penyusunan laporan tugas akhir ini adalah 

analisis potensi likuefaksi dengan menggunakan PLAXIS 3D dengan menggunakan 

data-data parameter tanah dari berbagai jurnal sebagai data primer dan data-data 

dari proyek tol Probolinggo – Banyuwangi sebagai data sekunder. 

Sedangkan batasan masalah dari penyusunan tugas akhir ini meliputi: 

1. Parameter data tanah berasal dari proyek Tol Probolinggo – Banyuwangi. 
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2. Pengaruh potensi likuefaksi berdasarkan tinggi muka air tanah. 

3. Nilai Elastic Shear Modulus (ne) sebesar 0.5 

4. Nilai Elastic Bulk Modulus (me) sebesar 0.5 

5. Nilai Plastic Shear Modulus (np) sebesar 0.5 

6. Nilai Atmospheric Pressure (𝑃𝐴) 100 kPa 

7. Nilai Tension Cut-off (𝜎𝑡) sebesar 0 kPa 

8. Nilai Densification Factor (𝑓𝑎𝑐ℎ𝑎𝑟𝑑) sebesar 1 

9. Nilai Post Liquefaction Factor (𝑓𝑎𝑐𝑝𝑜𝑠𝑡) sebesar 0 

10. Menggunakan data percepatan gempa yang tercatat di daerah Jawa Timur 

tahun 2011  

1.6 Sistematika Penulisan 

Penelitian Tugas Akhir ini disusun berdasarkan sistematika penulisan yang 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitiaan, ruang lingkup penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini membahas tentang dasar ilmu pengetahuan dan teori-teori mengenai 

data tanah yang dipakai dalam pengujian, gempa bumi dan likuefaksi. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang metode-metode yang digunakan dalam 

menganalis potensi likuefaksi. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas tentang perbandingan hasil analisis likuefaksi berdasarkan 

data penelitian yang telah ditetapkan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
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Bab ini membahas tentang kesimpulan yang didapat dari hasil analisis serta 

saran yang diperlukan untuk penelitian selanjutnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

Membahas mengenai susunan bahan literatur terkait kajian pustaka yang 

isinya nama penulis, tahun terbit, judul tulisan, penerbit, dan identitas 

penerbit. 

LAMPIRAN 

Berisi lampiran mengenai data yang digunakan dan hasil perhitungan yang 

dilakukan pada penelitian Tugas Akhir ini.




